
 
   

 
 
 

 

 
   صندوق النقد العربي

 

 تقرير

 "آفاق االقتصاد العربي"

 2016مارس 

 

في الدول العربية وإمدادهم االقتصادية تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات 

بنظرة تحليلية واستشرافية لمالمح االداء االقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل االقتصادي وتوقعات المختصين في 

 كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من المصادر الرسمية األخرى في الدول العربية. 



 
   

 
 
 

 تقديم 

 

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

العربي. في هذا السياق، ارتأى  يعدداً من التقارير الدورية والدراسات التي تهتم بالشأن االقتصادالصندوق 

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

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

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

بما يعكس المستجدات في االقتصادات العربية واستناداً إلى أحدث التطورات في البيئة االقتصادية الدولية، 

 التقرير خاصة ،التقرير مع إصدارات الصندوق األخرى االقتصادي المختلفة. يتكاملومسارات اإلصالح 

 متابعة من العربي االقتصادي بالشأنن وهتمالم يتمكن سوف ،التقريرين صدور فمع .الموحد العربي االقتصادي

يأمل صندوق  .الحقة اتفتراالقتصادي ل األداء مالمح استشرافو العربية الدول فيالحالية  االقتصادية التطورات

في  يوفقالنقد العربي في أن يمثل التقرير إضافةً جديدةً للجهود البحثية التي يقوم بها لخدمة الدول األعضاء، وأن 

وجود توقعات لألداء االقتصادي للدول العربية كمجموعة إقليمية مستقلة، األمر الذي  قلةسد ثغرة بحثية تتمثل في 

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

 المستدام. تحقيق النمو الشامل

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،

 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي

ةالمدير العام رئيس مجلس اإلدار
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من المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي 

، مع ارتفاع 2015العالمي تحسناً طفيفاً عام 

 3.5معدل نمو االقتصاد العالمي إلى حوالي 

وقد استمر انخفاض أسعار النفط في المائة. 

عاماً  12ليصل إلى أدنى مستوى له في 

يناير الماضي. ورغم توقع تعافي  خالل شهر

سعر النفط نسبياً، إلى أنه ال يتوقع أن يتجاوز 

دوالراً للبرميل في المدى  60مستوى 

المتوسط، مع توقع أن يكون متوسط سعره 

. من دوالراً للبرميل 40حوالي  2016في 

 النموشأن هذه التطورات أن تنعكس على 

، 2016للدول العربية خالل عام  االقتصادي

حيث يتوقع على ضوئها انخفاض معدل 

في المائة، فيما يتوقع تحسن  2.8النمو إلى 

في  2017في المائة عام  3.1إلى  النمو 

ضوء التوقعات بمعاودة أسعار النفط اتجاهها 

نحو الصعود، وبفرض استمرار تحسن 

 األوضاع الداخلية لعدد من البلدان العربية.

شياً مع االتجاهات العالمية لمعدالت تما

في الدول  معدل التضخمالتضخم، انخفض 

في المائة  6.5العربية كمجموعة إلى نحو 

، فيما يتوقع ارتفاعه العامين 2015عام 

المقبلين متأثراً بالتدابير التي تنتهجها بعض 

الدول العربية إلصالح نظم دعم السلع 

رتفاع عام األساسية ومعاودة أسعار النفط اال

. رغم رفع بعض السطات النقدية 2017

ً لرفع  2015لسعر الفائدة لديها خالل  تبعا

سعر الفائدة الفيدرالية في الواليات المتحدة، 

إال أنه يتوقع أن يستمر هذا االرتفاع بمقدار 

نقطة أساس خالل العامين القادمين  150

ليضع مزيداً من الضغط على السلطات 

الدول العربية المصدرة  النقدية خصوصاً في

 للنفط.

من المتوقع ، األوضاع المالية على صعيد

انخفاض اإليرادات العامة للدول العربية عام 

في المائة نتيجة االنخفاض  11بنسبة  2016

الملموس لإليرادات النفطية، في حين يتوقع 

في المائة في إطار  6انكماش النفقات بنسبة 

جهود الضبط المالي المتبناة في العديد من 

الدول. من المتوقع أن تسفر هذه التطورات 

عن بقاء عجز الموازنة الًمجمعة للدول 

في المائة، ذلك  11.6العربية عند مستوى 

في المائة العام  7.8قبل تراجعه إلى نحو 

المقبل مستفيداً من التحسن المتوقع في 

في المائة،  13ت العامة بنسبة اإليرادا

 استمرار جهود الضبط المالي.و

وانعكاساً ، بالقطاع الخارجيأما فيما يتعلق 

لما سبق، يتوقع أن يصل العجز في ميزان 

المعامالت الجارية للدول العربية إلى نحو 

في لمائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  5.5

تراجع العجز إلى  2017ويتوقع خالل عام 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.  3.6
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 نظراً  التوازن حالة إلى العالمي النفط سوق يعود أن يتوقع ففيما القادمين، العامين خالل متعددة تحديات العالمي االقتصاد يواجه

 دوالراً  60 مستوى النفط تجاوز يبدو من الصعب أنه اال االنتاج، رفع عدم على أوبك دول واتفاق الصخري النفط انتاج النحسار

 األكبر التحدي يبقى كبيرة. الستثمارات الحاجة دون العمل إلى الصخري النفط منتجي عودة يةإلمكان نظراً  القادمة لفترةا للبرميل

 يعود بينما. إليها األموال رؤوس تدفقات وانخفاض العالمية، التجارة قيمة انخفاض ظل في الناشئة االقتصادات أداء هو العالمي للنمو

 العتماد للنفط المستوردة العربية الدول بعض نمو فرض يعزز قد مما المتقدمة، االقتصادات على إيجابي بأثر النفط سعر انخفاض

 الهيكلي التحول من بفترة يمر الذي الصيني االقتصاد إلى تحديداً  األنظار تتجه. األساسيين التجاريين شركائها أداء على صادراتها

 من لمزيد حاجة في أوروبية دول هناك تزال وما االقتصادي، النمو استدامة في ليساهم الداخلي الطلب تعزيز الحكومة فيه تحاول

ً  أداءاً  أدت التي بإسبانيا أسوة الهيكلية اإلصالحات ً  أكثر الصورة تكون بينما. اصالحاتها تدشين بعد إيجابيا  المصدرة الدول في تحديا

 أداءها تواصل أن يتوقع التي الهند من بالعكس والبرازيلي، الروسي االقتصادين معاناة استمرار يتوقع حيث األساسية للسلع

 .الماضية الفترة خالل حكومتها بها قامت التي االقتصادية االصالحات خلفية على اإليجابي االقتصادي

 

 العالمي اتجاهات النمو

 

 هو 2015 العام خالل العالمي االقتصاد شهده ما أبرز من

 النمو ضعف واستمرار النفط أسعار هبوط في االستمرار

 2015 لعام المقدر النمو أن على التقديرات وتتفق بل العالمي

. الماضي العام له مقدرة كانت التي التنبؤات من أقل سيكون

 فقد ،2015 عام بداية الصادر التقرير توقعات إلى فبالنظر

3.51 بنسبة العالمي االقتصاد نمو المتوقع من كان
  في المائه 

 النقد صندوق تقديرات حسب 3.1 إلى الرقم هذا ينخفض بينما

 الدولي
2
الدولي والبنك 

3
 للعام التوقعات فإن آخر، جانب من، 

 صندوق خفض فقد الماضي، العام مستواها من أقل 2016

 2016 العام خالل العالمي النمو لمستوى توقعه الدولي النقد

 .المائة في 3.4 إلى 3.7 من

 استمرار إلى يعود التباطؤ هذا استمرار أسباب أهم لعل

ً والنامية  الناشئة االقتصادات بعض نمو انخفاض  مع خصوصا

 في التحسن تجاوز الذي األمر  الصين، في النمو تباطؤ

 ومنطقة األمريكية المتحدة كالواليات متقدمة معينة اقتصادات

 تنبؤات إلى فبالنظر متوقعاً، كان التباطؤ هذا ولكن. اليورو

                                                   
1 AMF (April, 2015), Arab Economic Outlook 

 IMF (January, 2016), World Economic Outlook2
  

 World Bank  (January, 2016), Global Economic 

Prospects.3  

 أن نجد العام لهذا العالمي النمو تقديرات مع الماضي العام

 النمو توقعات أن في هو القيمة حيث من األكبر التغير

 السبب.  تحقق مما أكبر كانت التي األمريكية المتحدة للواليات

 الناشئة الدول مجموعة تحقيق عدم هو االنخفاض لهذا األخر

ً  كان الذي النمو الناميةو  قدر حيث( المائة في 4.3) لها متوقعا

 .فقط المائة في 4 بـ المحقق نموها

 أفضل عام بشكل أداءها كان فقد المتقدمة، بالدول يتعلق فيما

 ففي. االقتصادي النمو اتجاه حيث من النامية االسواق أداء من

 القائدة المؤشرات كانت تحديداً  األمريكية المتحدة الواليات

 المستمر تحسنها تواصل( leading indicators) للنمو

 في تحسن هناك كان كما االنخفاض في البطالة استمرت حيث

. االقتصادي النمو تعزيز إلى أدى مما الداخلي الطلب مستوى

 أمام الدوالر صرف سعر ارتفاع أن اال سبق، ما كل رغم

 انخفاض خالل من الصناعة على ضغط الرئيسة العمالت

 االقتصادي النمو وكان 2014 بالعام مقارنة الصادرات

 فقد 2015 العام خالل له المتوقع مستواه من أقل األمريكي

 . المائة في 2.6 قدره نمواً  حقق

 متوقع هو كما اليورو منطقة أداء كان فقد أخرى، جهة من

 مما بقليل أكبر كان المحقق النمو ولكن منخفض نمو بمستوى

ً  أفضل أداء مستوى يعكس مما العام لهذا توقعه تم  نسبيا

 1.5 إلى المحقق النمو فعتار حيث ٬فيه الرئيسة لالقتصادات

 النقد صندوق لدى 1.3 بنحو توقعات من بدالً ) المائة في

 العربية الدول على وانعكاساتها الكلية االقتصادية البيئة: أوال
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 التحسن بعد حتى منخفضة النسبة تزال ما حيث( الدولي

 .االستهالك زيادة في النفط سعر انخفاض ساهم حيث الطفيف

 النمو تباطؤ استمر فقد النامية، الناشئة االقتصادات يخص فيما

 كبير بشكل أثر مما األساسية السلع اسعار انخفاض مع فيها

 النمو انخفض بينما تحديداً، والبرازيل روسيا اقتصادات على

 للعام 7.3 بـ مقارنة) المائة في 6.9 مستوى إلى الصين في

ً  يعكس مما( السابق  وانخفاضاً  العقاري القطاع في تصحيحا

 االستهالكي االنفاق في االرتفاع لكن ،الصناعي النشاط في

 االنخفاض من النمو معدل منع في ساعد الخدمات قطاع ونمو

ً  يعكس مما أكبر بشكل  االقتصاد هيكلة عادةإ نحو اتجاها

. 2017 العام في 6.5 بنسبة ينمو أن يتوقع الذي الصيني

 آسيا جنوب هي الناميةو الناشئة االقتصادات أداء في االستثناء

 معدالت في ارتفاعا تحقق التي خاص بشكل والهند عام بشكل

ً  نموها  في االستفادة مع اتباعها تم اقتصادية إلصالحات تبعا

 .النفط اسعار في االنخفاض

 مخاطر تواجه الناميةو الناشئة الدول تزال ما عام، بشكل

 دمعو الدولية، التجارة معدالت في نخفاضاإل أهمها متعددة

 رؤوس حركة في وانخفاض المالية، األسواق في استقرار

 المتحدة الواليات في الفائدة سعر رفع يؤثر بينما. األموال

 من عدد اضطر حيث االقراض تكلفة على مباشرة األمريكية

 ارتفاع أن كما. فائدتها أسعار رفع للسلع المصدرة الدول

 في المالية المؤسسات على ضاغط أثر له الدوالر أسعار

 يرفع مما بالدوالر مقومة أصول لها التي النامية الدول

 .لديها الصرف سعر مخاطر

 

 أسواق السلع األساسية

 

 عن عام بشكل باالنخفاض األساسية السلع أسعار استمرت

 هو كما 2011 العام في حققتها التي القياسية مستوياتها

 أسعار مؤشر يوضح الذي (1) رقم البياني الرسم في موضح

 Reserve) األسترالي االحتياطي بنك لدى األساسية السلع

Bank of Australia)، المعادن سعر مؤشر انخفض فقد 

 في سنوات ست منذ له مستوى ألدنى ليصل الدولي البنك لدى

 الدول من عدد من العرض لزيادة نظراً  2015 نوفمبر

( ً ً  الطلب في النمو وانخفاض( استراليا خصوصا  من خصوصا

 ما حيث الغذائية السلع سوق في كذلك األمر. النامية الدول

 stock to use) لالستخدام المخزون مستويات تزال

ratio )الماضية سنوات العشر في متوسطاتها من أعلى. 

 مع النفط انخفاض استمر فقد العالمي، النفط بسوق يتعلق فيما

 في عززه العالمية االسواق في المعروض من فائض وجود

من  كل   في الحرارة درجات متوسط انخفاض الطلب جانب

 إلى أدى مما األمريكية، المتحدة والواليات وأوروبا اليابان

ً  كان عما الطلب انخفاض  النفط بسعر أدى الذي األمر متوقعا

 أدنى إلى  2016 العام من يناير شهر منتصف في لالنخفاض

ً  12 منذ له مستوى  يشكل ما هو العرض جانب ويظل. عاما

 انظر} المتوسط المدى في االنخفاض في األكبر العامل

ً  ، {(1) رقم البياني الرسم في العالمي االنتاج  في خصوصا

ن على االقتصادية العقوبات رفع ظل إيرا
4
 رفع ونيتها ،

 .اليوم في برميل الف 500 بواقع انتاجها

 أثر األمريكي الفائدة سعر لرفع كان فقد أخرى، ناحية من

 من األموال رؤوس خروج إلى أدى حيث النفط طلب على

 الدوالر مقابل عمالتها وانخفاض الناميةو الناشئة الدول

 على أثر مما فيها النمو مستويات خفض في وساعد األمريكي

سلبياً  النفط على الطلب نمو معدالت
5

 ساعد فقد لك،ذل إضافة. 

 الماضي ديسمبر شهر في المتوسطة الحرارة درجات ارتفاع

 حيث القصير األجل في النفط على الطلب تخفيض في

 بنسبة 2015 ديسمبر شهر في أوبك سلة على الطلب انخفض

 بداية في مستواه نصف إلى السلة سعر ووصل المائة، في 17

 النفط على الطلب فائض متوسط انخفض فقد ذلك، رغم العام،

 النفط من المعروض النخفاض نظراً  الرابع الربع خالل

 البياني الرسم في كما( أوبك خارج النفط وتحديداً ) العالمي

 (.1) رقم

 فقد( Futures Markets) المستقبلية األسواق يخص فيما

ً  االنخفاض عليها انعكس  انخفضو الماضي العام خالل أيضا

 إلى ليصل المائة في 46 بحوالي برنت لخام االسعار متوسط

 شهر خالل انخفاضه وواصل للبرميل، دوالر 51.6 حوالي

 نسبة كانت حيث للبرميل دوالر 38.9 إلى ليصل يناير

ً  االكبر االنخفاض  ،االسواق هذه في واحد عام خالل تاريخيا

 (.1) رقم البياني الرسم في كما

 ظل ففي األمريكي، السوق نتاجإ على المتابعين أنظار تتركز

 بدالً  السوقية حصتها على المحافظة على القائمة أوبك سياسة

 نظاراأل فإن اإلنتاج، بتخفيض األسعار على المحافظة من

 من االنتاج في الزيادة استمرار ورغم األمريكي، لإلنتاج تتجه

                                                   
4  US Energy Information Administration (January,  

2016), Short-term Energy Outlook 
5  OPEC (January, 2016), Monthly Oil Market 

Report 
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 عدد إلى تتجه األنظار أن اال الماضي، العام خالل النفط

 الجديدة( oil rigs) الصخري النفط استخراج منصات

 العام خالل األمريكي نتاجاأل تجاهاتإب للتنبؤ قيادي كمؤشر

األمريكي الطاقة معلومات مركزإلى بيانات  فبالنظر. القادم
6
 

 اكبر في العاملة المنصات عدد في حاد انخفاض وجود يتضح

 النفط إلنتاج األمريكية المتحدة الواليات في حقول 7

 الواليات انتاج من المائة في 92 تشكل حيث الصخري

. 2014-2011 الفترة خاللمن النفط الصخري  المتحدة

 هذه من االنتاج في انخفاض عم االنخفاض هذا يترافق

 يناير شهري خالل االنخفاض هذا استمرار ويتوقع المنصات

  .وفبراير

 األمريكي الطاقة معلومات مركز بيانات تشير لذلك، إضافة

 الصخري) األمريكي الخام النفط من االنتاج إجمالي أن إلى

 22 بيانات حسب اليوم في برميل مليون 9.2 بلغت( وغيره

 حوالي 2015 عام خالل االنتاج متوسط وكان ،2016 يناير

ً  المركز ويتوقع اليوم في برميل مليون 9.4  في انخفاضا

 مليون 8.5و 8.7 إلى ليصل 2017و 2016 في االنتاج

ً  برميل  (.1) رقم البياني الرسم في كما ،التوالي على يوميا

 

 أسعار الفائدة والصرف

 

 على مسيطراً  المقدمة الدول في النقدي التوسع يزال ما

 منطقة ودول اليابان في السياسة هذه تستمر حيث سياساتها

ً  النمو معدل يزال ما اليابان ففي. اليورو ً  منخفضا  رغم،  نسبيا

 مستويات وثبات المحلي االستهالك مستوى انخفاض

 انعكس الصادرات في الطفيف التحسن أن اال االستثمار،

 ً  صرف سعر انخفاض أن للنظر الملفت. االقتصاد على ايجابيا

 الصادرات على كبيرة بصورة ينعكس لم 2013 منذ الين

 االقتصاد خارج انتاجها لخطوط الكبرى الشركات نقل بسبب

 سعر في للتغيرات الصادرات مرونة من خفض مما الياباني،

 سياسة في الياباني المركزي البنك يستمر فيما الصرف،

ً  الكمي التيسير  عن التضخم معدل انخفاض ظل في خصوصا

 من اقل إلى لديه االيداع رسع خفض حيث المعلن، هدفه

 صرارإ إلى يشير مما( 0.1- إلى 0.1 من) مرة ألول الصفر

 .االقتصادي لالنكماش العودة عدم على المركزي البنك

 

 أثره النفط سعر النخفاض كان فقد اليورو، منطقة يخص فيما

 والملفت. عام بشكل المحلي االستهالك معدالت على االيجابي

                                                   
tro )Rir2iInt 2016( gIallarD )IA02 EaraEn J( AIE 6  

 سعر فإن التوسعية النقدية السياسة استمرار ظل في أنه للنظر

ً  طفيف بشكل ارتفع اليورو صرف  النخفاض نظراً  نسبيا

 الذي األمر أكبر، بشكل النامية الدول عمالت صرف أسعار

ً  يؤثر قد  وخصوصاً  الدول، هذه في الصادرات على سلبيا

 ولعل مستقبالً، المتوقعة التضخم نسبة من يقلل قد مما ألمانيا،

 الودائع سعر تخفيض إلى األوربي المركزي البنك قاد ما ذلك

 .الماضي ديسمبر شهر في 0.3- إلى 0.2- من لديه

 

 بعض مختلف فاألمر ،األمريكية المتحدة الواليات يخص فيما

 معظم في يتحقق االيجابي قتصادياإل فأداءها الشيء

 بعد معدالته ألعلى النمو يرتفع حيث االقتصادية المؤشرات

 االستهالك ويزداد المائة، في 5 إلى البطالة وتقل األزمة

 ايجابية توقعات إلى يؤدي ذلك كل العقارية، األسواق وتتحسن

 أثر فقد أخرى، ناحية من. 2016 العام في األمريكي لالقتصاد

ً  الدوالر ارتفاع  سعر انخفاض ساهم كما الصادرات على سلبا

 البنك من المستهدف المستوى من أقل التضخم بقاء في النفط

 االحتياطي بنك رفع متوقع، هو كما. الفيدرالي االحتياطي

 هئاالم في 0.25 بمقدار فائدته سعر األمريكي الفيدرالي

 .المتحدة الواليات في االقتصادي التحسن لهذا استجابة

 

 بالدوالر عمالتها تربط التي الدول رفع إلى أدى االرتفاع هذا

 أسعار العربية الدول بعض رفعت فقد المحلية فائدتها ألسعار

 البنك من االقراض تكلفة من يزيد يقد مما لديها الودائع فائدة

 على ينعكس أن يتوقع ما وهو التجارية البنوك على المركزي

 لألفراد التجارية البنوك قروض على الفائدة أسعار

 أثر أن يعني مما للغاية محدود االرتفاع هذا يظل. والشركات

 يكون أن يتوقع ال الدول هذه في االئتمان مستويات على ذلك

 هذه في الدوالر سعر الرتفاع يكون أن يتوقع كما كبيراً،

 تقليل طريق عن التضخم مستويات من التقليل على أثر الدول

 .الواردات أسعار

 

 

 التجارة الدولية 

 

 معدالت انخفاض هي الدولية التجارة على يؤثر ما أبرز لعل

 من الدول هذه واجهته لما اضافة النامية، الدول في النمو

 في االنخفاض كان حيث لديها، الصرف أسعار على ضغوط

 في الزيادة من أكبر الدول هذه في الواردات على الطلب

ومنطقة  األمريكية المتحدة الواليات في الواردات على الطلب

 العام خالل الدولية التجارة انخفاض إلى أدى مما ٬اليورو

 يستمر أن يتوقع كما. 2009 العام منذ مرة ألول 2015

 األوضاع هذه استمرار ظل في القادمين للعامين االنخفاض

 ً  الصيني االقتصاد في المتوقع الهيكلي التحول مع خصوصا
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 إضافة. العالم مناطق من عدد في الجيوسياسية واألوضاع

 العالمي االقتصاد ويشهدها شهدها التي التغيرات فإن لذلك،

 النامية الدول وعمالت الرئيسة العمالت صرف اسعار في

 انخفاض تبع فقد العالمية التجارة معدالت على شك بال تؤثر

 real effective) المؤثر الحقيقي العمالت صرف سعر

exchange rate )نسبة انخفاض الدول من عدد لدى 

 هذه في الصادرات نسبة على محدود تأثير مع فيها، الواردات

 القيمة مصادر بتنويع المصدرين معظم لقيام نظرا الدول

 الصادرات مرونة أن يعني مما جغرافياً، لديها المضافة

 مرونة ثبات رغم انخفضت قد الصرف سعر في للتغيرات

  الصرف سعر في التغيرات لنفس الواردات

 

 

 المخاطر االقتصادية

 
 تحديات عدة القادمين العامين خالل العالمي االقتصاد يواجه

 :أساسية

 

 دون المتوسط في ستبقى النفط أسعار فإن يبدو فيما: اوال  

( األقل على المتوسط المدى خالل) للبرميل دوالراً  الستين

 األداء على ذلك ينعكس. العالمي العرض هيكلية لتغير نظراً 

 من للنفط المصدرة الدول عانت حيث العالمي االقتصادي

ً  كبير انخفاض  تحدي الدول هذه أمام ويبقى إيراداتها، في نسبيا

 هيكلية اصالحات إجراء يتطلب قد مما دخلها مصادر تنويع

 .ذلك لتحقيق

 

 

 قيم في لالنخفاض النامية الناشئة الدول نمو ضعف:ثانيا  

 سعر ارتفاع ويظل. لديها الرأسمالية والتدفقات الصادرات

 التدفقات، هذه على مؤثر أكبر األمريكي الدوالر صرف

 يضغط أنه اال الدول، هذه صادرات لنمو محفزاً  كونه ورغم

 تشكل حيث النامية االقتصادات في المنتجة القطاعات على

 اجمالي من مهما جزءاً  األمريكي بالدوالر المقومة الديون

 .القطاعات لهذه الديون

 

 إلى حاجة في األوروبية االقتصادات بعض تزال ما:ثالثا  

 وجه على وإيطاليا فرنسا) الهيكلية االصالحات من مزيد

 سلباً  اليويو منطقة في االقتصادي النمو ضعف ويثر( التحديد

 .التجاريين شركائها على

 

 الفائدة سعر رفع توقعات الوضوح عدم حالة من يزيد:رابعا  

 مما القادمتين السنتين خالل أساس نقطة 150 بواقع األمريكية

 خدمة تكلفة من ويزيد أكثر األموال رؤوس تدفقات يقلل قد

 .النامية للدول الدين

 

 يمر الذي الصيني االقتصاد إلى المتابعين أنظار تتجه:خامسا  

 لكي الداخلي الطلب تحفيز إلى تهدف هيكلية تحول بعملية

ً  الصيني االقتصادي النمو في مساهمته من يزيد  في خصوصا

 في النمو انخفاض واستمرار الصادرات قيمة انخفاض ظل

 االقتصادية األزمة قبل بمستوياتها مقارنة الصادرات كمية

 .العالمية
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 للتقرير الرئيسية الفتراضاتا

 الدولية والتجارة العالمي االقتصاد نمو معدل

 

 نمو مع المائة في 3.1 بنحو الدولية التجارة قيمة ونمو ،2015 عام المائة في 3.5 حدود في لنمو العالمي االقتصاد تحقيق المتوقع من

 المنخفضة مستوياتها عن الصادرات قيمة وتحسن كمياتها في البطئء النمو استمرار يعكس ما المائة في 4 بنسبة الدولية التجارة لكمية

 االقتصادات تشهد أن يتوقع حيث العربية، الدول في الكلي الطلب مستويات على التطورات تلك تؤثر أن المتوقع ومن. 2015 العام

ً  الخارجية تجارتها في تحسنً  العربية  .التجاريين شركائها لدى النمو مستويات تحسن مع خصوصا

 النفط أسعار

 

ً  12 منذ مستوياتها ألدنى النفط أسعار وصلت  النفط انتاج على تؤثر االنخفاض هذا نتائج بدأت وقد ،2016 يناير شهر خالل عاما

 خالل السعر متوسط يكون وأن 2016 خالل توازنه السوق يستعيد أن ويتوقع والطلب العرض بين الفجوة يقلل أن له يتوقع مما الصخري

 أن يتوقع ال حيث( سنوات 5-3) المتوسط للمدى األسعار توقعات في هو األكبر التغير يكون بينما. للبرميل دوالراً  40 حوالي العام

ً  السعر هذا عند لإلنتاج للعودة الصخري النفط منتجي لقدرة نظراً ( للفترة القادمة) للبرميل دوالراً  60 النفط سعر يتجاوز  فليخت. تقريبا

 اإلصالحات من مزيد إلى الجديد الواقع هذا يدفعها التي للنفط المنتجة الدول على سلبي أثر له يكون فبينما العربية الدول على ذلك أثر

ً  يؤثر قد أنه إال دخلها، مصادر تنويع بهدف الهيكلية  لديها المدفوعات ميزان على المباشر أثره خالل من المستوردة الدول على ايجابيا

 . الدول هذه صادرات مستوى زيادة وبالتالي التجاريين الدول هذه شركاء لدى النمو زيادة خالل من مباشر غير وبشكل

 الفائدة أسعار

 

 سعر يرفع أن ويتوقع ،2015 ديسمبر خالل أساس نقطة خمسة وعشرينب الفائدة سعر رفع إلى األمريكي درالييالف االحتياطي مجلس لجأ

 سعر تربط التي العربية الدول على هو المباشر ذلك أثر. التوالي على ،2017و 2016 للعامين أساس نقطة 100و 50 بمقدار فائدته

ً  تشهد أن يتوقع حيث بالدوالر صرفها ً  يؤثر قد مما الخاص للقطاع التمويل تكلفة رفع شأنه من الذي الفائدة ألسعار رفعا  على سلبا

ً  فيها، االقتصادي النمو مستويات  ألسباب أو النفط أسعار النخفاض نظراً  الدول هذه معظم به تمر الذي التباطؤ ظل في خصوصا

 لالئتمان مزاحمة يخلق قد مما عام دين سندات الدول هذه الصدار نظرا العام القطاع من البنوك مطلوبات وارتفاع جهة، من جيوسياسية

 .    الخاص للقطاع الممنوح
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العالمي توقعات أداء االقتصاد(: 1شكل رقم )  

 2015عام  متباطئة بوتيرة هونم العالمي االقتصادن يواصل أمن المتوقع 

 معدل نمو االقتصاد العالمي )%(

 مدفوعا  بتحسن آفاق النمو في االقتصادات المتقدمة ،،

 نمو االقتصادات المتقدمة والنامية )%( معدل

 
  .IMF, (2015). “World Economic Outlook (WEO) Update”, Jan المصدر:

World Bank, (2015)”. Global Economic Prospects”, Jan. 

United Nations (2016) World Economic Situation Prospects 

 
 IMF, World Economic Outlook (WEO) Database المصدر: 

 الماضي يونيووالتراجع الكبير المسجل في أسعار النفط منذ 

 

  والتراجع الكبير المسجل في أسعار النفط منذ يونيو الماضي

 النفط وفق سلة أوبك )دوالر/ للبرميل(سعر 

 

 

 إال أن انخفاض التضخم في الدول المتقدمة يثير مخاوف تجدد الركود

 )%(والنامية معدل التضخم في الدول المتقدمة 

 فيما ال يزال ضعف النمو العالمي يحول دون تعافي التجارة الدولية

 معدل نمو التجارة الدولية )%(

 

 IMF, World Economic Outlook (WEO) Database المصدر:

 

 .IMF,(2015), World Economic Outlook (WEO) Databaseالمصدر: 

 استقر نمو االنتاج النفطي األمريكي

 2016ويتوقع انخفاضه خالل 

 

 مع زيادة الطلب وانحسار الفائض النفطي في السوق العالمية
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بالتطورات في البيئة االقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي  2015استمر تأثر االقتصادات العربية خالل عام 

الذي فقدت أسعاره في عام لنفط اوعلى رأسها  ،لسلع الرئيسيةاسعار أالنشاط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض 

(8)2014المسجل عام  مستواهافي المائة من  49نحو  2015
تطورات تأثر عدد من الدول العربية بال تواصلإضافة لما سبق،  .

االقتصادية  التوازناتالداخلية التي ال زالت تمارس أثراً على االستقرار االقتصادي في هذه الدول وتفرض ضغوطات على 

صدرة للنفط بالتطورات المشار تأثرت الدول العربية المُ وقد النمو بالوتيرة المعهودة. تؤثر على مسيرة و الداخلية والخارجية،

ئها داأعلى تطورات تلك الإلى تبني سياسات تستهدف دفع النمو االقتصادي والتقليل من حدة تأثير تها في مواجهلجأت و ،إليها

إلى اإلبقاء على  اتجاه بعض هذه الدول، السيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةلت هذه السياسات في . تمثياالقتصاد

االنفاق العام عند مستويات داعمة للنمو لحفز الطلب الكلي وبما يراعي في الوقت ذاته اعتبارات االستدامة المالية. ظهر في هذا 

ً إلى تركيز اإلنفا ق العام على مشروعات البنية االساسية المادية والبشرية والمبادرات الهادفة إلى زيادة الصدد االتجاه واضحا

كميات اإلنتاج النفطي للتخفيف من  ةمستويات التنويع االقتصادي. كذلك، لجأت بعض الدول العربية الُمصدرة للنفط إلى زياد

تأثير تراجع األسعار العالمية للنفط، ارتفعت على أثرها كميات االنتاج النفطي لمستويات قياسية في بعض هذه الدول فيما لم 

 . داخليةال هاتتمكن دول أخرى من زيادة االنتاج النفطي لظروف

التحسن  أهمهاتوردة للنفط للعام الثاني على التوالي من عدة عوامل على الجانب اآلخر، تواصل استفادة الدول العربية المس

وما نتج عنه من دعم لمستويات االستهالك واالستثمار في بعض تلك الدول، إضافة إلى التأثير  ،وضاع الداخليةلألالتدريجي 

في الدول العربية التي تبنت إصالحات  الذي عمل على زيادة مستويات القوة الشرائية ،لنفطالعالمية لسعار األالمواتي النخفاض 

أسعار النفط لحكومات  تراجع حيث وفر ،المحلية لألسواقنظم دعم الطاقة من شأنها تمرير التغيرات في األسعار العالمية للنفط ل

من األثر  المجموعةدول  استفادتهذه الدول حيزاً مالياً ساعد على دعم االنفاق على قطاعات التعليم والصحة. من جانب آخر 

االقتصادية التوازنات  الحفاظ على، التي تستهدف 2011في تبنيها منذ عام  هااإليجابي لإلصالحات االقتصادية التي شرع بعض

أما نتيجة من حين ألخر،  يواجهاال يزال متأثراً بالضغوطات التي  هاالداخلية والخارجية. بيد أن االداء االقتصادي لبعض

حيث يولد تدفق عدد كبير من  ،في دول الجوار بالتطوراتها ي تشهدها، أو كنتيجة الستمرار تأثرالت الداخليةللتطورات 

على توفير ويثير تحديات تتعلق بمدى قدرة حكومات هذه الدول  الدول المستقبلةالدول ضغوطات على  من تلكالنازحين 

في  3.2معدل نمو يقدر بنحو  كمجموعة من المتوقع تسجيل الدول العربية ،الخدمات األساسية بشكل فعَّال. استناداً لما سبق

ً باستمرار النمو معتدل الوتيرة في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015المائة خالل عام  الدول و، مدعوما

هذا لعربية األخرى المصدرة للنفط خالل العربية المستوردة للنفط، وهو ما سيخفف من تأثير انكماش الناتج في مجموعة الدول ا

 نتيجة تراجع األسعار العالمية للنفط، واستمرار االوضاع الداخلية غير المحفزة للنمو في بعضها. -باستثناء الجزائر –العام

                                                   
قتصادي المتضمنة في التقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية باألسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات النمو اال(  7)

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

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

ى بيانات دة في هذا الجزء على نتائج بعض النماذج القياسية القُطرية وتقديرات الناتج القطاعية التي يقوم بها صندوق النقد العربي استناداً إلالتقديرات الوار

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

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

للدول العربية باألسعار الثابتة لفترة خمس سنوات  المتوقعة بأوزان تمثل المتوسط المتحرك لمساهمة اقتصاد كل دولة عربية في بيانات الناتج المحلي اإلجمالي
نفط ال يتضمن في هذا سابقة آلفق التوقع المتضمن في التقرير. تجدر اإلشارة إلى ان بيان معدل نمو كل من مجموعتي الدول العربية والدول العربية المصدرة لل

اليمني نظراً للتقلبات الحادة التي يشهدها معدل النمو في هاتين الدولتين خالل الفترة التقرير البيانات الخاصة بكل من معدل نمو كل من االقتصاد الليبي و

 األخيرة.
 استناداً إلى تطور أسعار سلة أوبك المرجعية.(  8)

 2017-2016األداء االقتصادي الكلي للدول العربية ثانيا : توقعات 
 7النمو االقتصادي



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 9 صندوق النقد العربي

 مستويات عند النفط أسعار وبقاء الدولية والتجارة العالمي لالقتصاد البطيء التعافي ينعكس أن المتوقع من ،2016 عام في أما

 لتصحيحا سياسات أثر ظهور الجاري العام خالل المتوقع من آخر، جانب من. العربية للبلدان الكلي االقتصاد أداء على منخفضة

ً  لتحقيق الرامية سياساتها إطار في للنفط الُمصدرة العربية الدول بعض تبنتها التي لماليا  اعتبارات بين التوازن أنواع من نوعا

 المنطقة بلدان بعض تعيشها التي الداخلية التطورات شأن من كذلك. المالي االنضباط تحقيق واعتبارات االقتصادي النمو دعم

 .الجاري العام خالل النمو فرص على السلبي تأثيرها تواصل أن

 

في المقابل، من شأن استمرار التسارع في وتيرة النمو 

التي –االقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط 

استفادت من تراجع األسعار العالمية للنفط ومن تنفيذ 

إصالحات اقتصادية تستهدف تحقيق االستقرار االقتصادي 

أن  -ودعم النمو وتخفيف حدة التفاوت في توزيع الدخل

يخفف جزئياً من تأثير العوامل السابق اإلشارة إليها على 

ما . على ضوء كمجموعة النمو االقتصادي للدول العربية

 معتدلتسجيل الدول العربية نمواً  ، من المتوقعسبق

في المائة العام الجاري، ذلك  2.8 يتراوح حول (9)الوتيرة

في المائة في عام  3.1نحو  إلىمعاودته االرتفاع قبل 

االتجاه لنفط ل العالمية سعاراألمعاودة مستفيداً من  ،2017

الداخلية استمرار تحسن األوضاع كذلك و  االرتفاعنحو 

حسن النشاط االقتصادي وت في عدد من البلدان العربية

 . العالمي

من المتوقع ، المختلفة مجموعات الدول العربيةصعيد على 

استمرار تباين األداء  2017و 2016خالل عامي 

التي من  ،صدرة للنفطاالقتصادي ما بين الدول العربية المُ 

الدول بين و المتوقع تباطؤ معدالت النمو في عدد منها،

التي من المتوقع أن تواصل تحقيق ، العربية المستوردة له

على  الثالث والرابعمعدالت نمو مرتفعة الوتيرة للعام 

 التوالي.

من المتوقع  ، فيما يتعلق بالدول العربية الُمصدرة للنفط

في المائة في عام  2.6بنحو  يقدر معدل نمول تحقيقها

معدالت نمو القطاعات تأثير تراجع بما يعكس  ،2016

 ،في بعض الدول محدوداً نمواً  تالنفطية التي سجل

 التطورات الداخليةوكذلك تأثير  في دول أخرىت انكمشو

من المتوقع أن  ، التيالتي تمر بها بعض بلدان المجموعة

تلقي بظاللها على مستويات النشاط في القطاعات غير 

اق االستهالكي على مستويات االنفبالتالي وتنعكس  النفطية

ارتفاع الناتج ، من المتوقع . في المقابلواالستثماري

 ،2017عام في المائة  3.1دول المجموعة بنحو المحلي ل

االتجاه نحو األسعار العالمية للنفط معاودة بفرض 

وحدوث تحسن ملموس في األوضاع الداخلية في ، االرتفاع

                                                   
 .Potential Outputمقارنة بمستويات الناتج الممكن الوصول إليه  (9)

يساعد على دفع النمو الذي شهد  بلدان المجموعةبعض 

ً كبيراً خالل الفترة الماضية على مستوى األداء  .تذبذبا

من المتوقع أن يظهر تأثير تراجع  ،داخل هذه المجموعة

األسعار العالمية للنفط وتأثير سياسات التصحيح المالي 

ً في دول مجلس التعاون  على النشاط االقتصادي واضحا

تشير التقديرات إلى  .2016 لدول الخليج العربية عام

التعاون لدول الخليج العربية نمو دول مجلس معدل تراجع 

. 2016في المائة عام  2.5إلى  2015في المائة عام  3من 

في دول النشاط االقتصادي تعافي في المقابل، يتوقع 

في المائة  2.6بنحو  نموهو 2017خالل عام  المجموعة

ً باالرتفاع المتوقع ألسعار النفط وباإل نحسار مدعوما

ما البلدان أالمالي.  التصحيحألثر سياسات  التدريجي

نمو ن تأفمن المتوقع  ،العربية األخرى المصدرة للنفط

في المائة في  6.7وبنحو  ،2016في المائة عام  3.8بنسبة 

تحسن نسبي في األوضاع  حدوثبفرض  2017عام 

  .اخليةالد

معتدل من المتوقع تواصل النمو  اآلخر، على الجانب

من المتوقع  حيث ،لدول العربية المستوردة للنفطالوتيرة ل

في  4.3نحو بفي المائة العام الجاري و 3.8أن تنمو بنسبة 

تواصل اتجاه في ظل التوقعات ب ،2017المائة عام 

تعافي واألوضاع الداخلية في هذه البلدان نحو االستقرار 

 ولدة للقيمة المضافةالمُ  القطاعات االقتصادية الرئيسية

بالزيادة المتوقعة في الطلب الخارجي  لنشاطها مدعومةً 

 .المتوقع في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية للنمونظراً 

ً في تنفيذ عدد من اإلصالحات  كما سيشكل المضي قدما

للنمو خالل األعوام االقتصادية في تلك البلدان أساساً دافعاً 

الهيكلية التي  باإلصالحاتخاصة فيما يتعلق  ،المقبلة

تستهدف زيادة الطاقة االنتاجية وتعزيز مستويات االنتاجية 

 والتنافسية.

 المنطقة في النمو لتطورات الموجز االستعراض بعد

 النمو صعيد على التطورات التالي الجزء يعرض العربية،

 للنفط المصدرة العربية الدول مجموعتي في االقتصادي

 له.  والمستوردة
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 أوال: الدول العربية المصدرة للنفط

 

 أ( دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بظاللها على ألقت التطورات في السوق العالمية للنفط 

مستويات النشاط في مجموعة دول مجلس التعاون لدول 

وعلى آفاق نمو  2015الخليج العربية المحققة خالل عام 

. فمع انخفاض األسعار 2016المجموعة المتوقعة لعام 

للنفط مقاسة بالتغيرات في سلة أوبك المرجعية  العالمية

جعت ترا ،2015و 2014في المائة ما بين عامي  49بنسبة 

الصادرات واإليرادات النفطية لدول المجموعة بشكل قيمة 

تجاه عدد من هذه الدول إلى زيادة املموس، فيما خفف 

االنفاق العام عند اإلبقاء على و كميات االنتاج النفطي

 ً  من حدة تأثير تراجع أسعارمستويات داعمة للنمو نسبيا

 .على النشاط االقتصادي النفط

ً في ل العالمية سعاراألظهر تأثير انخفاض  لنفط واضحا

مؤشرات الحسابات القومية في معظم هذه البلدان بداية من 

انكماش مستويات الناتج مع  2015الربع الرابع من عام 

لناتج باألسعار الثابتة اتراجع وتيرة نمو باألسعار الجارية و

نتيجة تباطؤ مستويات الطلب الكلي على ضوء تراجع 

ك واالستثمار وانخفاض قيمة معدالت نمو االستهال

أوضاع المالية على بدوره هو ما انعكس و الصادرات

 . هذه البلدان العامة وعلى  موازين مدفوعات

لجأت دول المجموعة على ضوء العجوزات المحققة في 

الموازنات العامة إلى تبني إجراءات للتصحيح المالي يتوقع 

 ، ب المحليمستويات الطلتؤثر في األجل القصير على أن 

ضمان المتوسط والطويل على  ىإال انها ستساعد في المد

االستدامة المالية وتحقيق النمو المتوازن الذي يراعي 

 .مصالح األجيال المقبلة

مزيج سياسات التصحيح المالي يتضمن فعلى سبيل المثال 

ق اسياسات واسعة النطالمتبعة في كل من هذه الدول 

ض مستوى العجز المالي لترشيد الدعم الحكومي لخف

تلك . وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد غير المتجددة

 على خالل األجل القصير  ها ستعملرغم كونالسياسات 

في  إال أنها ستساعد ،خفض مستويات الدخل المتاح لإلنفاق

توجيه الموارد االقتصادية  علىاألجلين المتوسط والطويل 

للقطاعات األكثر كفاءة وقدرة على توفير المزيد من فرص 

مالياً على مستوى دول المجموعة ، وستحقق وفراً العمل

، وهذا في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 5يقدر بنحو 

كذلك . (10)يمكن توجيهه لرفع النمو االقتصاديالوفر 

إجراءات لضمان على لي ملت سياسات التصحيح الماتشا

االنفاق الرأسمالي من خالل وضع  كفاءة زيادة مستويات

ولويات لتنفيذ المشروعات االستثمارية وانتقاء أ

هم بشكل أكبر في دعم االمشروعات التي من شأنها أن تس

النمو خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في قطاعات التعليم 

دعم مقومات  شأنهمن ، وهو ما والصحة والبنية األساسية

تشير التقديرات إلى أن زيادة . فعلى سبيل المثال النمو

 كفاءتهممستويات نفاذ الطلبة للتعليم الثانوي ورفع مستوى 

يمكن أن يساهم وقدرتهم على تحصيل المهارات األساسية، 

في المائة  1.30في المائة و 1.7 بنحوتحقيق زيادة ي ف

الي الناتج المحلي نقطة مئوية من إجم 1في المائة و 1.25و

عمان وقطر والسعودية والبحرين على في كل من 

 . (11)التوالي

لضغوطات المالية التي في مواجهة او ،إضافة لما سبق

دفع النمو في على  دول المجموعة وحرصهاتواجه 

 ،زيادة مستويات التنويع االقتصاديلالقطاعات غير النفطية 

لى عدد من البلدان باالستمرار في االنفاق ع تلكألتزمت 

البنية األساسية والمشروعات االستثمارية المهمة، مشاريع 

أو ى بعضها المتاحة لدالفوائض المالية سواء بالسحب من 

التمويل من خالل اللجوء للسوق المحلي مستفيدة من 

الوضع المريح لنسب المديونية العامة، فيما اتجه بعضها 

آليات إشراك القطاع الخاص في تمويل ركيز على اآلخر للت

اللجوء إلى السوق المحلي  بيد أنالمشروعات. هذه عدد من 

أدى ربما في بعض هذه البلدان وزات المالية لتمويل العج

في  ال سيما ،إلى ضغوطات على أوضاع السيولة المحلية

ظل تراجع الودائع الحكومية التي تأثرت بانخفاض أسعار 

 . وهو ما سيؤثر على آفاق النمو العامين المقبلين النفط

بدول  اع النفطيتسجيل القطيتوقع ما سبق  على ضوء

نتج سيو ،معدالت نمو محدودة العامين المقبلينالمجموعة 

هذا النمو باألساس من استمرار نمو الطلب على منتجات 

تأثيراً  التباطؤسوف يكون لهذا الطاقة باألسواق المحلية. 

 معال سيما  ،عدالت نمو القطاعات غير النفطيةعلى م

                                                   
(10)  International Monetary Fund, (2015). “Energy Price 

Reforms in GCC: What Can be Learned from 

International Experience”, Dec. 
(11) OECD, (2015). Hanushek E. and Woessman 

“Universal Basic Skills: What countries stand to gain” 
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ظهور أثر سياسات التصحيح المالي على الطلب المحلي 

بشقيه االستهالك واالستثمار خالل العامين المقبلين. على 

النفطي بوتيرة  غير نمو القطاعضوء ما سبق من المتوقع 

التي و( 2014-2010أقل من تلك المسجلة خالل الفترة )

 انمو هذحيث يتوقع في المائة في المتوسط،  6 نحو بلغت

المائة خالل الفترة في  4-2بنسبة تتراوح بين  طاعالق

(2016-2017 .) 

مجلس التعاون لدول الخليج ، يتوقع تسجيل دول كمحصلة

في المائة في عام  2.5معدل نمو يتراوح حول  العربية

في المائة لتقديرات النمو لعام  3مقارنة بنحو  2016

. فيما يتوقع على ضوء التحسن المتوقع في األسعار 2015

، تحقيق دول العام المقبل في المائة 15العالمية للنفط بنسبة 

  . 2017في المائة عام  2.6بحدود  اً نمو جلسالم

 التوقعات على مستوى دول المجموعة

فيما يلي نبذة عن توقعات النمو االقتصادي في دول 

 المجموعة:

شهد االقتصاد خالل السنوات  العربية السعوديةالمملكة في 

ً الماضية اهتماماً ملحوظ لبنية األساسية بدعم مستويات ا ا

المادية والبشرية بهدف زيادة التنويع االقتصادي والتقليل 

من حدة تأثير التقلبات في أسواق النفط الدولية على اقتصاد 

. بناء عليه تم توجيه استثمارات (12)المملكة بشكل تدريجي

على مشروعات البنية األساسية الداعمة  لإلنفاقضخمة 

وكذلك على قطاعات التعليم  ،للنمو في القطاع الخاص

لدعم مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل.  والصحة

ً في دفع النمو االقتصادي خالل  ساهم هذا االتجاه إيجابا

يتعلق بمعدل نمو القطاع خاصة فيما  األخيرةالسنوات 

 الخاص.

تشير التقديرات األولية إلى تسجيل الناتج المحلي اإلجمالي 

في المملكة العربية السعودية باألسعار الثابتة نمواً يقدر 

وهو تقريباً نفس معدل  ،(13) 2015في المائة عام  3.4بنحو 

غم التراجع المسجل في ر 2014النمو المسجل عام 

                                                   
 بداية وطني"ال لتحولا برنامج" تنفيذ تعتزم المملكة أن بالذكر جدير (12)

 قدرات ومضاعفة المواطن رفاهية زيادة إلى يهدف الجاري العام من

 اإلصالحات من حزمة وإطالق جوانبه، مختلف في الوطني االقتصاد
 االقتصادية الشؤون مجلس به تقدم برنامج إطار في والتنموية االقتصادية

ً  يجري. الوزراء لمجلس والتنمية  كافة فية هذا البرنامج دراس حاليا

 من. الشأن بهذا ومبادراتها مقترحاتها لتقديم الحكومية والجهات الوزارات

 ودعم الناتج تنويع مستويات زيادة إلى البرنامج هذا تنفيذ يسهم أن المتوقع

 .المقبلة السنوات في النفطي غير الخاص القطاع مساهمة
الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، "مؤشرات  13

 ". 2015الحسابات القومية 

في المائة خالل  49تقارب  للنفط بنسبة األسعار العالمية

. ساهم 2014م مقارنة باألسعار المسجلة في عا 2015عام 

صاد السعودي بقاء وتيرة نمو االقتعامالن رئيسيان في إ

 الصادراتكمية ارتفاع ، وهما 2015قوية خالل عام 

في المائة مقارنة بالصادرات المسجلة في  11بنحو  ةالنفطي

دمة لحساب بيانات الناتج باألسعار سنة األساس المستخ

(، إضافة إلى استمرار النمو معتدل 2010الثابتة )عام 

الوتيرة ألنشطة القطاع الخاص غير النفطي التي سجلت 

على خلفية بقاء االنفاق العام عند في المائة  3.7نمواً بنسبة 

  مستويات معززة للنمو االقتصادي.

بقاء أسعار النفط عند  ،2016عام  من المتوقع خالل

دوالر للبرميل، وهو ما يعني  40حول مستويات منخفضة 

ً بنسبة  بمتوسط األسعار في المائة مقارنة  15تراجعا

دوالر للبرميل وفقاً  49.5المسجلة العام الماضي البالغة 

، وهو األمر الذي المرجعية سعار سلة خام أوبكألمتوسط 

مملكة خالل العام سوف ينعكس على توقعات النمو في ال

ً إلى الجاري.  تحقيق التوازن بين تسعى المملكة حاليا

االستدامة والحفاظ على  اعتبارات رفع النمو االقتصادي

 ،المالية من خالل تبني تدابير لضبط أوضاع المالية العامة

مع واالتجاه إلى وضع أولويات لتنفيذ المشروعات العامة 

ذ البرامج االستثمارية في االستمرار في الوقت ذاته في تنفي

توفر التعليم والصحة والبنية التحتية. سيساعد  اتقطاع

الفوائض المالية والوضع المريح لمستويات الدين العام 

إلى  تجاهإضافة إلى سالمة واستقرار الجهاز المصرفي واال

 . في تحقيق هذا الهدف تخصيص مبالغ لدعم الموازنة العامة

يق القطاع النفطي معدل تحق خالل العام الجاري من المتوقع

النفطي كميات االنتاج بقاء ، في ظل التوقعات بنمو محدود

مليون برميل يومياً خالل العام  10.2مستوى  بحدود

كل من المملكة في ظل االتفاق المبدئي بين  (14)الجاري

 عند النفط إنتاج تثبيت على وفنزويال وقطر وروسيا

 .2016المسجلة في الحادي عشر من شهر يناير  همستويات

عند مستوى مرتفع  صادرات النفط الخامسيساعد على بقاء 

نشاط من جهة أخرى سيبقى . يومياً(مليون برميل  7.3)

ً القطاع النفطي  االستهالك توقعة في بالزيادة الممدعوما

تا االمحلي من الطاقة وبنشاط قطاع التكرير مع دخول مصف

 800بطاقة انتاجية "ياسرف" مرحلة االنتاج "ساتورب" و

ً ت الطلب المحلي على لبي مستويات ألف برميل يوميا

لزيادة في األثر اإليجابي المتوقع لالطاقة، إضافة إلى 

                                                   
( 14)   OPEC, (2016). “Opec Monthly Oil Market 

Report”, Feb. 
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، حيث عدد من الحقول الجديدة فيكميات االنتاج من الغاز 

حل الديزل الصناعي والنفط الخام مرتفع سيحل الغاز م

أما القطاع غير النفطي فقد . (15)توليد الكهرباءالتكلفة في 

التشييد والبناء وتجارة  اتفي قطاعلنمو اتباطؤ لشهد بوادر 

الجملة والتجزئة والصناعة والنقل واالتصاالت بما يعكس 

في هذه إال أن وتيرة النمو تأثر أنشطة القطاع الخاص، 

ا من المتوقع أن تبقى إيجابية هذالقطاعات الدافعة للنمو 

 العام. 

من أما فيما يتعلق بمعدل نمو القطاعات غير النفطية 

هذه تباطؤ معدالت نمو  2016يشهد عام  المتوقع أن

بما يعكس أثر االنخفاض المتوقع في مستوى  القطاعات

في المائة مقارنة بمستويات االنفاق  14االنفاق العام بنحو 

 2015ام الفعلي الُمسجل في الموازنة العامة للدولة خالل ع

في إطار اتجاه المملكة إلى ضبط مستويات االنفاق للحفاظ 

ما سيخفف بيد أن . (16) على استدامة أوضاع المالية العامة

المالي بشكل سياسات االنضباط من هذا التأثير هو تركيز 

ثالثة عوامل أكبر على ضبط االنفاق الجاري، فيما ستسهم 

ً لمستويات النمو في  في بقاء االنفاق الرأسمالي داعما

 :(17)تتمثل هذه العوامل في. القطاعات غير النفطية

 183تأسيس مخصص لدعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ  .1

مليار لاير لمواجهة النقص المحتمل في اإليرادات ومنح مزيداً 

من المرونة إلعادة توجيه االنفاق الرأسمالي والتشغيلي على 

المشروعات القائمة والجديدة ومواجهة أي تطورات في 

 متطلبات االنفاق.

وعات الممولة من فائض استمرار الصرف على المشر .2

ً في  2650البالغ عددها نحو  ،الموازنات السابقة مشروعا

 118بإجمالي كُلفة استثمارية تقدر بنحو  2016موازنة عام 

 مليار لاير.

االتجاه إلى تحديد أولويات لتنفيذ المشروعات االستثمارية  .3

راعى إعطاء األولوية للمشاريع درجة في الموازنة بحيث يُ المُ 

 لبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.وا

                                                   
"، 2016(. "االقتصاد السعودي في عام 2016جدوى لالستثمار، ) 15

 فبراير.
(. "بيان وزارة 2016)وزارة المالية، المملكة العربية السعودية،  (16)

 1437/1438المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 

(2016.) 
(17)

(. "بيان وزارة 2016وزارة المالية، المملكة العربية السعودية، ) 

 1437/1438المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 

(2016.) 

انخفاض معدل نمو الناتج على ضوء ما سبق من المتوقع 

في المائة  2.2باألسعار الثابتة لمستويات تتراوح حول 

من المتوقع تحسن وتيرة  ،. في المقابل2016خالل عام 

النمو خالل العام المقبل على ضوء التوقعات بارتفاع 

في المائة وفق السيناريو  15لمية للنفط بنحو األسعار العا

مدعومة بتحسن آفاق النمو في االقتصادات  الرئيسي للتقرير

ال سيما الصين التي تعتبر االقتصادات النامية والمتقدمة 

نفط الخام ألسواقها بحصة تقدر بنحو المملكة أكبر ُمصدر لل

يساهم أن  المنتظرمن جهة أخرى من  .في المائة 14

خالل في مستويات المعروض النفطي  المتوقع خفاضاالن

 في دعم أسعار النفط العالمية 2016النصف الثاني من عام 

من شأن هذه العوامل أن تساعد على تعافي . العام المقبل

النسبي لنمو أنشطة  وعودة الزخمالنمو في القطاع النفطي 

لنمو القطاع الخاص، األمر الذي يتوقع على ضوئه ارتفاع ا

 .2017في المائة عام  2.3نحو في المملكة إلى االقتصادي 

تأثر النمو االقتصادي  ،العربية المتحدة اإلمارات دولةفي 

بتباطــؤ نمـو االقتصاد العالمـي  2015المسجل عام 

والمستويات المنخفضة من أسعــار النفط وتأثيرها على 

، بيد صرفيالموارد العامة للحكومة والسيولة في القطاع الم

أن االرتفاع المسجل في كميات االنتاج النفطي مع ارتفاع 

حقل بنهاية عام  54ستغلة التي بلغت نحو عدد آبار النفط المُ 

أدى إلى زيادة كميات االنتاج من النفط الخام  ،(18)2015

ً  2.85لتصل إلى   2015خالل عام مليون برميل يوميا

وهو ما ، (19)2014مليون يومياً عام  2.76مقارنة بنحو 

في القطاع نمو الناتج  نسبياً من حدة التراجع في معدل خفف

، فيما بقي النمو معتدل الوتيرة في القطاع غير النفطي

تقديرات النمو االقتصادي من المتوقع انخفاض . النفطي

في المائة حسب المؤشر االقتصادي  3إلى  قليالً  2015لعام 

مستفيداً من بقاء  المركب لمصرف اإلمارات المركزي

 في المائة.  3.7عند مستوى النفطي النمو في القطاع غير 

أن يواصل النمو االقتصادي  ،2016عام في من المتوقع 

وبالتراجع المتوقع في  ،بالتطورات في البيئة العالمية هتأثر

إال أن هذا التأثير سوف يكون  ،األسعار العالمية للنفط

صدرة للنفط ية األخرى المُ عربمحدوداً مقارنة بالدول ال

رتفاع مستويات التنويع االقتصادي، حيث تسهم نظراً ال

من الناتج فقط في المائة  34الصناعات االستخراجية بنحو 

                                                   
(18)  Economic Intelligence Unit (EIU), (2016), Country 

Reports: UAE, Jan.  
19) ) OPEC, (2016). “Opec Monthly Oil Market Report”, 

Jan. 
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ن يشهد النشاط االقتصادي أكما يتوقع . (20)المحلي اإلجمالي

ً ناتجاً عن  استمرار النمو معتدل الوتيرة في القطاع دعما

ات التجارة والتشييد والبناء قطاعغير النفطي خاصة 

الخدمات والسياحة. على ضوء ما سبق من المتوقع و

في  3نحو عند باألسعار الثابتة نمو الناتج معدل  ارستقرا

مع تحسن البيئة ، و2017أما في عام . العام الجاري المائة

االقتصادية العالمية واالرتفاع المتوقع في متوسط األسعار 

 2.9إلى  معدل النمو ان يصلمن المتوقع  ،العالمية للنفط

ً ب ،في المائة تسارع وتيرة تنفيذ عدد من مدعوما

في مجاالت البنية األساسية والمشروعات المشروعات 

 "أكسبو معرضالستضافة فعاليات لتحضير الخاصة با

مليارات  7، بإجمالي إنفاق يقدر بنحو "2020 العالمي

 .دوالر

اقتصادها بنحو ثلث اإلمدادات هم التي يس ،قطر دولةفي 

العالمية من الغاز، تأثر النشاط االقتصادي العام الماضي 

بعدة عوامل لعل من أهمها انخفاض األسعار العالمية للنفط 

ة في سوق الغاز العالمي من قبل دول سالمنافالغاز وو

تشير التقديرات إلى انخفاض  .أمريكا الشمالية واستراليا

في المائة  3.7معدل نمو الناتج باألسعار الثابتة إلى نحو 

انخفاض معدل نمو ناتج القطاع  نتيجة، 2015عام 

الهيدروكربوني النخفاض االنتاج من النفط الخام ومنتجات 

 ،في المائة على التوالي 6في المائة و 2.2بنسبة التكثيف 

بما يعكس انخفاض  2014ة عام بالمستويات المسجل مقارنة

األسعار العالمية للنفط والغاز وبدء تراجع االنتاج في 

. (21)النتاجيةالحقول التي وصلت مسبقاً ألعلى مستوياتها ا

في المقابل حافظ عدد من القطاعات االقتصادية في القطاع 

غير الهيدروكربوني على زخم النمو في ظل التقديرات 

في  13.5التشييد والبناء بنسبة  التي تشير إلى نمو قطاع

في المائة خالل عام  9.8وقطاع الخدمات بنسبة  ،المائة

                                                   
(. "التقرير االقتصادي العربي 2015صندوق النقد العربي، ) (20)

 .”الموحد
يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بدأت في الربع  (21)

بتعديل سنة االساس لحساب الناتج باألسعار الثابتة  2015لثاني من عام ا

ً عن عام  2013لتصبح عام  ، تماشياً مع التوصيات الدولية 2004عوضا

التي تشير إلى أهمية تعديل سنة األساس بما يعكس التغييرات النسبية في 

لة في عام األسعار. استناداً لهذا التعديل ولكون أسعار النفط والغاز المسج

، زادت 2004تشكل ثالثة أضعاف المستويات المثيلة المسجلة عام  2013

بشكل كبير مساهمة القطاعات الهيدروكربونية في الناتج لتصل إلى نحو 

 45في المائة، وتراجعت مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية إلى  55

تراجعت في المائة. وفي ضوء تراجع األسعار العالمية للنفط والغاز 

تقديرات الناتج باألسعار الثابتة مقارنة بالمستويات المسجلة للناتج بأسعار 

 .2013عام 

من مشاريع التطوير  تلك القطاعات استفادتحيث ، 2015

 .(22)ارتفاع معدل النمو السكانيولبنية األساسية واالعقاري 

أسعار النفط والغاز تراجع يسهم أن  2016عام من المتوقع 

للقطاع الهيدروكربوني، فيما  افةضالمالقيمة  ضخففي 

لزيادة المتوقعة في االنتاج من النفط والغاز السيما ستخفف ا

من حدة هذا  مرحلة االنتاج "برزان"بعد دخول حقل 

تباطؤ النمو في القطاع غير االنخفاض. كذلك من المتوقع 

نتيجة استقرار عمليات تنفيذ عدد من  يالهيدروكربون

المشروعات االستثمارية وإرجاء تنفيذ بعضها اآلخر 

 البنية األساسية إلى ما بعد عام بعض مشروعاتخاصة 

مع التركيز فقط على المشروعات الداعمة للتنويع ، 2018

االقتصادي وتلك المساندة الستضافة قطر لمونديال كأس 

على وتيرة النمو في العوامل هذه  ثرسوف تؤ. 2022العالم 

 التشييد والبناء والخدمات. سريعة النمو مثل  قطاعاتال

بنسبة  نمو االقتصاد القطريمن المتوقع  ،كمحصلة لما سبق

من المتوقع  ،2017عام  أما في .2016في المائة عام  3.2

في المائة على ضوء  3.5بنحو  النشاط االقتصادي أن ينمو

وصول و، لنفط والغازالعالمية لسعار األ حسنالتوقعات بت

االنتاج في حقل "برزان" للطاقة االنتاجية القصوى ودخول 

، 2016" مرحلة االنتاج بنهاية عام 2مصفاة "رأس لفان 

اة وقود الطائرات النفاثة، إضافة إلى فحيث ستنتج المص

تقات هيدروكربونية أخرى للبيع في األسواق المحلية. شم

متوقع تواصل تباطؤ الناتج في القطاع غير في المقابل من ال

مع وصول االنفاق على  2017الهيدروكربوني عام 

مشروعات البنية األساسية لحدوده العليا واستقرار النمو في 

تراجع تدفق العمالة الوافدة استمرار قطاع التشييد والبناء و

عام  زيادة كبيرة قبلعددها شهد ين أمن غير المتوقع التي 

لبدء في تنفيذ لعودة زخم االنفاق العام  مع 2018

  .سية مشروعات البنية األسا

من المتوقع انكماش ناتج القطاع  ،الكويت دولة أما في

سواًء بفعل االنخفاض المسجل في  2015في عام النفطي 

القديمة من بعض الحقول  (23)الخام من النفطكميات االنتاج  

أو بفعل  ،شمال الكويتالتي تحتاج إلى عمليات للتطوير في 

وهو ما سينعكس  ،تأثير انخفاض األسعار العالمية للنفط

على معدل نمو الناتج باألسعار الثابتة على ضوء مساهمة 

، . من جانب آخرالقطاع النفطي بنحو ثلثي القيمة المضافة

                                                   
(. "اآلفاق االقتصادية 2015وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، ) (22)

 : تحديث، ديسمبر.2017-2015لدولة قطر 
 (23) OPEC, (2016). “Opec Monthly Oil Market Report”, 

Jan. 
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ألقت التطورات في أوضاع المالية العامة مع تسجيل 

عاماً من  16ول مرة بعد الموازنة العامة الكويتية لعجز أل

على النشاط االقتصادي في بظاللها تسجيل فوائض مالية 

تشير التقديرات إلى انخفاض القطاعات غير النفطية التي 

. عليه، يتوقع 2015في المائة عام  3نموها إلى نحو  معدل

 أن يحقق الناتج باألسعار الثابتة نمواً محدوداً العام السابق.

اتجاه الحكومة إلى زيادة من شأن ف ،2016أما في عام 

من خالل االستثمار في بعض  النفطي كميات االنتاج

ن يسهم في أالحقول عالية االنتاجية وتطوير أساليب االنتاج 

ن يجد أ، كما يتوقع يالنفط القيمة المضافة للقطاعرفع 

اتجاه الحكومة النشاط في القطاع غير النفطي دعماً جراء 

ً بتكلفة  287تنفيذ نحو لخالل العام الجاري  مشروعا

من جهة . (24)مليار دينار كويتي 3.16استثمارية تقدر بنحو 

ن أخرى سيدعم آفاق النمو خالل المرحلة المقبلة تضم  

 2019/2020-2015/2016الخطة الخمسية للفترة 

على  لإلنفاقمليار دينار كويتي  45.4استثمارات بقيمة 

مشروعاً من شانها زيادة مستويات التنويع االقتصادي  523

ورفع طاقات االنتاج من النفط ومشتقاته ودعم طاقات 

 16 تقدر بنحو استثماراتبالتكرير مثل مشروع "الزور" 

يل مألف بر 615وطاقة انتاجية تقدر بنحو  ،مليار دوالر

ل يومياً. يشار إلى أن الحكومة قد اتجهت مؤخراً لتفعي

برامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات 

. على (25)مليار دوالر 36المتضمنة في هذه الخطة بقيمة 

تحقيق االقتصاد الكويتي معدل ضوء ما سبق من المتوقع 

في حين يتوقع  ،2016في المائة عام  1.3نمو يقدر بنحو 

لتصل إلى  2017آفاق النمو االقتصادي خالل عام  تحسن

بما يعكس كل من أثر تحسن مستويات  في المائة 1.7 ونح

وأثر معاودة القطاع غير النفطي  ،المية للنفطاألسعار الع

 بوتيرة مقاربة لتلك المحققة في السنوات السابقة.  هلنمو

االقتصاد  تشير التقديرات إلى تسجيل، مانع   سلطنة في

مدعوماً  2015في المائة عام  3.7العُماني نمواً بحدود 

مستوى إلى االنتاج النفطي والصادرات النفطية بارتفاع 

في  6.8بما يقرب من  اارتفع، حيث قياسي خالل العام

على التوالي وهو ما يعزى إلى  (26)في المائة 7.6المائة و

زيادة مستويات انتاجية القطاع النفطي نتيجة التقنيات 

                                                   
(. "بيان الموازنة العامة للدولة 2016المالية، دولة الكويت، )وزارة  (24)

 ".2016/2017للعام المالي 
( 25) Economic Intelligence Unit  (2016). “Country 

Profile: Kuwait”, Feb. 
 سلطنة عُمان، المركز الوطني لإلحصاء. (26)

استفاد اقتصاد ذلك ك. (27)الحديثة وارتفاع كفاءة االنتاج

قطاعات الصناعة والسياحة ومن لالسلطنة من النمو القوي 

من المتوقع  ،في المقابل توفر السيولة في القطاع المصرفي.

بقاء األسعار ب 2016ن يتأثر معدل النمو المسجل عام أ

العالمية للنفط عند مستويات منخفضة وبظهور أثر سياسات 

، وهو ما 2016عام  التصحيح المالي المتضمنة في موازنة

ضمن هذه الحزمة تت. الطلب الكليسيؤثر على مستويات 

األسعار في تعديالت في أسعار الخدمات الرئيسية وتعديل 

التي المحلية لبيع الوقود وغيرها من اإلجراءات األخرى 

سيطر يالتكيف مع الواقع االقتصادي الجديد لبيئة تستهدف 

هدف ضبط ب فاضعليها اتجاه أسعار النفط نحو االنخ

. على ضوء ما سبق شهدت موازنة أوضاع المالية العامة

ً في مستوى اال 2015عام   18نفاق الرأسمالي بنحو خفضا

 . 2015عام  وازنةالمالٌمقدر في  باإلنفاقمقارنة في المائة 

اعتماد  الخطة الخمسية قد شهد العام الماضي يشار إلى أن 

إرساء الدعائم (، التي تستهدف 2020-2016التاسعة )

األساسية الستـدامـــة التنمـــية من خالل مواصلة العمل 

التنموي لتحقيق معدالت نمو حقيقية للناتج المحلي 

اإلجمالـــي تحافظ عـــلى المستوى المعيشي للمـــواطن، 

وتوفر فرص عمــل منتجة ومجزية خاصة للشباب، وتؤكد 

ماعية في على ضرورة إيالء أهمية كبرى للتنمية االجت

جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية 

ورفع الكفاءة اإلنتاجية. تستهدف الخطة خفض مساهمة 

في  22 إلىالقطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 

في المائة للمساهمة  44المائة في نهاية الخطة مقارنة بنحو 

ً برنامج 500من خالل اعتماد  ،الحالية سياسة اقتصادية و ا

من شان ذلك أن يساعد دعم التنويع االقتصادي. ستهدف ت

في المائة في  3على تحقيق معدل نمو حقيقي يقدر بنحو 

الستثمارات انمو على يعمل المتوسط خالل أفق الخطة و

أما فيما يتعلق بأفق النمو  في المائة سنوياً. 5المحلية بنحو 

نمو اقتصادي  معدل حقيقتمن المتوقع  ،2016المتوقع عام 

باالتجاهات  اً متأثر 2016في المائة في عام  2.7نحو يبلغ 

ر وكذلك بظه ،المتوقعة في األسواق الدولية للنفط والغاز

في موازنة التي تم إقرارها سياسات التصحيح المالي  أثر

بل من المتوقع تحسن معدل النمو ا. في المقالعام الجاري

استمرار ة العام المقبل على خلفية في المائ 3وارتفاعه إلى 

وبالتالي أسعار النفط  ،بيئة االقتصادية العالميةتعافي ال

عادة توجيه االنفاق إوهو ما سيساعد على  ،والغاز

 فز النمو.لحاالستثماري 
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شير التقديرات إلى تأثر مستويات ت، لبحرينمملكة ا في

النشاط االقتصادي جراء انخفاض األسعار العالمية للنفط 

انخفاض في حصيلة الصادرات واإليرادات التي أدت إلى 

في  13لنحو العامة وعملت على رفع العجز في الموازنة 

ناتج  ن يكونأيتوقع المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 

قد شهد نمواً محدوداً بنسبة ر الثابتة القطاع النفطي باألسعا

لقطاع يتوقع أن يسجل افيما ، 2015 في المائة عام 0.5

محرك في المائة ليبقى بذلك ال 3.8نمواً بنسبة  غير النفطي

من المتوقع استناداً للتطورات المشار .(28)رئيسي للنموال

في  4.5إليها تراجع معدل نمو الناتج باألسعار الثابتة من 

عزز من . 2015في المائة عام  3.2إلى  2014عام  المائة

 2015خالل عام  مستويات النشاط في القطاع غير النفطي

تنفيذ مشاريع البنية  على صعيدحرز تقدم الكبير المُ ال

التحتية. فرغم التحديات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، 

، كما مشاريع االستراتيجية مازالت في طور التنفيذالإال أن 

برنامج التنمية  خالل يجرى التقدم في المشاريع الممولة من

مليار دوالر للمشاريع  6الخليجي حيث تم تخصيص حوالي 

، تم طرحها للمناقصةلمشروعات مليار دوالر  3.7والقائمة 

 مليار 1.3بدء العمل على مشاريع بقيمة خالل العام تم و

خالل  . سجل قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمودوالر

ال سيما في شهر  ،في المائة 8الفترة المشار إليها بنسبة 

ً في أعداد القادمين عبر جسر  سبتمبر الذي شهد ارتفاعا

في المائة وعبر مطار البحرين بنسبة  15الملك فهد بنسبة 

. جاء قطاع الخدمات االجتماعية (29)في المائة 23

الصحية الذي يتشكل من التعليم والرعاية  –والشخصية 

في المركز الثاني من حيث سرعة  –الخاصة بشكل أساسي 

على أساس  في المائة 6.3النمو، حيث توسع القطاع بنسبة 

، من المتوقع 2016أما فيما يتعلق بآفاق النمو لعام سنوي. 

خاصة على  ،أن تتأثر بالتطورات العالمية في أسواق النفط

االنتاج  ضوء استقرار كميات االنتاج النفطي من حقلي

النشاط  كذلك تأثر "،البحرين"و "أبوسعفةالرئيسيين "

بأوضاع المالية العامة وما تفرضه من تدابير االقتصادي 

مستويات على شانها التأثير للحد من عجز الموازنة من 

استمرار استناداً لما سبق، يتوقع . هذا العام الطلب الكلي

العام  انكماش ناتج القطاع النفطي في البحرين خالل

معتدل  اً موفيما يتوقع تحقيق القطاع غير النفطي ن الجاري،

 ً بعدد كبير من المشروعات التي يجري الوتيرة مدفوعا

المشروعات المنفذة في تنفيذها في البنية األساسية وكذلك 

                                                   
(. "التقرير 2015مجلس التنمية االقتصادية، مملكة البحرين، ) (28)

 الفصلي لالقتصاد البحريني"، ديسمبر.
(. المرجع السابق 2015، )البحرين مملكة االقتصادية، التنمية مجلس (29)

 ذكره.

إطار برنامج التنمية الخليجي الذي يبلغ التمويل من خالله 

سلطنة  كل من فيتنمية وتعزيز النمو لمليار دوالر  20

 . (30)البحرينمملكة ُعمان و

يتضمن البرنامج عدداً من المشروعات الضخمة مثل 

مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بكلفة استثمارية تقدر 

مليار دوالر ومشروع بناء ما ال يقل عن ستة مدن  2بنحو 

سكنية جديدة وعدد من المشروعات في القطاع 

من بينها  ،2018حتى عام  يتم تنفيذهاالهيدروكربوني 

بتكلفة استثمارية  "الطبيعي المسال لغازلمرفأ "مشروع 

بقدرة أولية للمشروع بحريني مليون دينار  250تقدر بنحو 

مليون قدم مكعب قياسي في اليوم )وقابله  400تقدر بنحو 

. مليون قدم مكعب قياسي في اليوم( 800 إلىألن تصل 

 20وجب اتفاقية مدتها سيتم تملك المشروع وتشغيله بم

 ً قطاع النمو القوي لن يستمر أ. كذلك من المتوقع عاما

كمحصلة من المتوقع  السياحة في دعمه للنشاط االقتصادي.

في  2.5إلى نحو معدل نمو الناتج في البحرين  أن يصل

في المائة عام  2.7 إلىوارتفاعه ، 2016المائة عام 

2017. 

 ب( الدول العربية األخرى المصدرة للنفط 

بداية من عاام الُمصدرة للنفط خرى ألتأثرت الدول العربية ا

كبر بالتغيرات فاي االساواق النفطياة العالمياة أبشكل  2014

النخفااض مساتويات التنوياع االقتصاادي فاي معظمهاا نظراً 

مقارنة بالمستويات المسجلة فاي دول مجلاس التعااون لادول 

تأثر النمو االقتصادي فاي بلادان لى إضافة إ ،لعربيةالخليج ا

تراجااع كميااات االنتاااج النفطااي فااي عاادد جااراء المجموعااة 

لتطااورات اها علااى ضااوء توقفااه فااي بعضااشاابه وباال  ،هااامن

على النمااااو تااااؤثرالتااااي ال زالاااات شااااهدها التااااي تالداخليااااة 

باسااتثناء  فااي القطاااعين النفطااي وغياار النفطااياالقتصااادي 

 . االقتصاد الجزائري

الداخلياة  تطاوراتنتج عن تراجع األسعار العالمية للانفط وال

فااي بعااض بلااادان تراجااع فااي حصاايلة اإلياارادات النفطيااة 

علااى قاادرة حكومااات هااذه الاادول علااى أثاار بمااا المجموعااة 

سااعد علاى اساتعادة العام الاداعم للنماو والمُ مواصلة االنفاق 

 بهاادفاالنفااق  علااىكاذلك  أثاار، كماا االساتقرار االقتصااادي

خاااالل السااانوات البنياااة األساساااية التاااي تاااأثرت  اساااتعادة

في ظل ارتفاع مستويات عادم اليقاين بشاأن األداء  .الماضية

أثرت مساتويات االنفااق تاهاذه البلادان بعض االقتصادي في 
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من الصعب على القطاع أصبح و ،االستهالكي واالستثماري

، 2011لوتيرة المسجلة قبال عاام شاطه باناستئناف اص خال

جادير بالاذكر  .وهو ما انعكس بدوره على النمو االقتصاادي

 يزائااري ذجن النماو اإليجااابي معتاادل الاوتيرة لالقتصاااد الأ

 حادة تاأثير بشكل كبير منخفف يالثقل األكبر في المجموعة 

 دول المجموعاة مساتوى علاىالمساجل نماو المعدل انكماش 

 .ككل

المجموعاة نماو دول معادل  ارتفااعمان المتوقاع  ،في المقابل

، ألوضااع الداخلياةالنسبي لتحسن الافتراض ب الجاريالعام 

االساتثمارات فاي قطاعااات  سيسااعد علااى مواصالةماا وهاو 

دعاام االنفاااق العااام تعااافي كميااات االنتاااج ووالاانفط والغاااز 

بشااكل  المعاازز للنمااو والمحفااز لعمليااة التنويااع االقتصااادي

يساعد القطاع الخاص على استعادة مستويات نشاطه بشاكل 

هذه العوامل على رفاع معادل تسهم  تدريجي. من المتوقع أن

، في المائاة 3.8إلى نحو  لدول المجموعة النمو االقتصادي 

بماا  2017فاي المائاة عاام  6.7نحاو  إلاى هذلك قبال ارتفاعا

فااي مسااتويات النشاااط االقتصااادي ُضااعف  يعكااس باألساااس

ال زالات بلدان المجموعاة جدير بالذكر أن  السنوات السابقة.

تواجاااه تحاااديات اقتصاااادية مهماااة مااان أبرزهاااا ضااارورة 

مواصااالة الجهاااود علاااى صاااعيد زياااادة مساااتويات التنوياااع 

االقتصااادي وتقلاايص دور الدولااة فااي النشاااط االقتصااادي 

وإعادة هيكلة منشاآت القطااع العاام فاي عادد مان القطاعاات 

للقطااع الخااص لمواصالة دوره  ةما يتيح الفرصالرئيسية، ب

في توليد القيمة المضاافة، وتاوفير المزياد مان فارص العمال 

لبناء اقتصاادات ديناميكياة أكثار تنوعااً ال تعتماد علاى الانفط 

بشااكل رئيساااي. إضاااافة إلاااى الحاجاااة إلاااى تطاااوير القطااااع 

المااالي، ودعاام دوره فااي تااوفير المااوارد لزيااادة مسااتويات 

 توليد الناتج.االستثمار و

 توقعات النمو على مستوى دول المجموعة

يسهم ، ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر الجمهوريةفي 

في المائة من اإليرادات  60قطاع النفط والغاز بتوليد نحو 

من المتوقع في المائة من القيمة المضافة.  30العامة و

في المائة  3.4حدود بتسجيل االقتصاد الجزائري لنمو 

استمرار النمو القوي ، بدعم رئيسي من 2015خالل عام 

لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الُمسوقة والتشييد 

والبناء واألشغال العمومية التي من المتوقع أن تكون قد 

في المائة العام الماضي، فيما يتوقع في  5يفوق نمواً  شهدت

، في المائة 0.5نسبة المقابل انكماش ناتج القطاع النفطي ب

 وهو ما يعزى في جانب منه إلى انخفاض الكميات الُمنتجة. 

القطاع معاودة  2017و 2016 يمن المتوقع خالل عام

 القطاع غير النفطينمو في المائة و 2بنسبة  النمو النفطي

في المائة، وهو ما يستند إلى التوقعات ببقاء االنفاق  4 بنسبة

االستثماري عند مستويات مرتفعة نسبياً ومحافظة قطاعي 

الزراعة والصناعة على وتيرة نموهما الُمحققة العام 

تأثر النشاط االقتصادي يستمر توقع أن الم من .الماضي

دات التي ستتأثر بتراجع العائئتمانية المحلية اال باألوضاع

ضغوطات في سوق تواصل ال دى إلىسيؤبما النفطية 

 قيمة تراجعالعام السابق نتج عنها التي الصرف األجنبي 

يتوقع  . عليه،في المائة 25الدينار مقابل الدوالر بنسبة 

في المائة العام الجاري وإلى  3.6ارتفاع طفيف للنمو إلى 

النسبي  التعافيالسيما في ظل  ،في المائة العام المقبل 3.7

سعار النفط ودخول عدد من مشاريع الغاز في المتوقع أل

في بعض واستمرار النشاط القوي الجزائر مرحلة االنتاج 

القطاعات غير النفطية مثل صناعة السيارات واألدوية 

منطقة تحسن آفاق النمو في والحديد والصلب التي سيدعمها 

 اليورو.

علاى ضاوء  اتتحادييواجاه االقتصااد  العراق جمهوريةفي 

غياار  والتطااورات المحليااةتراجااع األسااعار العالميااة للاانفط 

المواتيااة للنمااو، وهااو مااا نااتج عنااه انكماااش الناااتج المحلااي 

النصف األول في المائة خالل  2.5االجمالي الحقيقي بنسبة 

رغم مواصلة العراق زيادة كمياات االنتااج  ،2015من عام 

 4النفطاااي التاااي بلغااات مساااتويات قياساااية قاربااات مساااتوى 

في  17بارتفاع نسبته  2015برميل يومياً خالل عام ماليين 

رنة بكميات االنتاج النفطي اليومية المسجلة خاالل االمائة مق

فااي خطااوة تسااتهدف حشااد المااوارد الماليااة ، (31)2014عااام 

ساعد على . أثر تراجع األسعار العالمية للنفطوالتخفيف من 

غيار متااأثرة  ذلاك وجاود أهام آباار الانفط فاي جناوب العاراق

يشار إلى أن العراق كاان قاد . المحليةبشكل كبير باألوضاع 

 12بزيادة انتااج الانفط إلاى نحاو  2010وضع هدفاً في عام 

 8هااذا الهاادف إلااى  خفاايضمليااون برمياال يومياااً، فيمااا تاام ت

فيما تبلاغ تقاديرات االنتااج الحاالي  2014رميل عام مليون ب

 ماليين برميل يومياً. 5الممكن الوصول إليه 

علااى  تااؤثراألوضاااع فااي سااورية  ال زالااتماان جانااب آخاار 

فيماااا يتعلاااق  خاصاااةقااادرة االقتصااااد العراقاااي علاااى النماااو 

نمو بعض القطاعات الرئيسية وعلى رأساها قطااع بمعدالت 

 القطاع النفطايعلى ضوء ما سبق من المتوقع نمو  التجارة.

وهاو ماا يعازي  2015عاام فاي المائاة  2 في العراق بنسابة 

                                                   
 (31) OPEC, (2016). “Opec Monthly Oil Market Report”, 

Jan. 
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لتأثير الزيادة القياسية في مستويات االنتاج، فيماا يتوقاع فاي 

فااي  7ناااتج القطاعااات غيار النفطيااة بنساابة انكماااش مقابال ال

اً ، ومن ثم تسجيل النشاط االقتصاادي نماواً محادود(32)المائة

، 2016أما في عام  .2015يقل عن واحد بالمائة خالل عام 

بفعاااال ماااان المتوقااااع أن يبقااااى النمااااو االقتصااااادي إيجابياااااً 

االسااتثمارات التااي تاام ضااخها فااي قطاااع الاانفط ومكناات ماان 

زيااادة كميااات االنتاااج لمسااتويات قياسااية. عليااه، يتوقااع نمااو 

 وتحسان 2016في المائة عاام  3.5االقتصاد العراقي بنسبة 

مااع افتااراض  2017فااي المائااة عااام  6.0آفاااق النمااو إلااى 

مان االساتقرار  اً تحسن األسعار العالمياة للانفط وتحقياق قادر

مكان الحكوماة مان مواصالة االنفااق في األوضاع الداخلياة يُ 

، ات انتاج الانفط والبنياة األساسايةاالستثماري على مشروع

 عااودة النشاااط للقطاااع غياار النفطاايوهااو مااا سيساااعد علااى 

ً تدريجي  .ا

يعتماد اقتصاادها بشاكل كبيار علاى  التاي، ليبيةا دولةة أما في

في المائة من النااتج  61.3القطاع النفطي، الذي ساهم بنحو 

مااان  ،(2014 – 2012المحلاااي اإلجماااالي خاااالل الفتااارة )

 2015ساااجل عاااام المتوقاااع أن يتاااأثر النماااو االقتصاااادي المُ 

علااى ضااوء باتجاااه أسااعار الاانفط نحااو االنخفاااض ال ساايما 

تساجيل كميااات الانفط المنتجااة النخفاضااً كبيااراً خاالل العااام 

 473نحااو  فااي المائااة حيااث تراجعاات ماان 17بلغاات نساابته 

 .2015برميل يومياً عاام  404ى إل 2014برميل يومياً عام 

سجلت كميات االنتاج من النفط الخام الليبي قد  أن يشار إلى

وحتااى عااام  2010فااي المائااة منااذ عااام  73بنساابة  تراجعاااً 

 2010عاام برميال يوميااً  1.5نحو مع تراجعها من ، 2015

كاذلك  برميال يوميااً فاي اآلوناة األخيارة.ألف  400نحو إلى 

من المتوقع تأثر ناتج القطاع غير النفطي بشكل كبير نتيجاة 

استمرار تردد القطاع الخاص في استئناف كامل نشاطه كما 

وقاع انكمااش علاى ضاوء ماا سابق مان المت .2011كان قبال 

 .2015في المائة عام  4االقتصاد الليبي بنحو 

فااي المقاباال ماان المتوقااع أن يشااهد األداء االقتصااادي بعااض 

التحسااان العاااام الجااااري علاااى ضاااوء اساااتقرار االوضااااع 

االقتصااد الليباي  نماواستناداً لما سبق مان المتوقاع  .الداخلية

بنسابة  ، ذلك قبال ارتفاعاه2016في المائة في عام  5بنسبة 

ضااع الداخلياة واألفاي سن حدوث تح بفرض في المائة  20

 إلنتااجواتجاه الحكومة لمعاودة االنفاق على البنية األساسية 

. فااي حالااة حاادوث ذلااك قااد يحقااق االقتصاااد وتصاادير الاانفط

حيااث  ،قاادرة بشااكل كبياارالليبااي معاادالت نمااو تفااوق تلااك المُ 

                                                   
(32)  Economic Intellegence Unit (EIU), (2016). 

Country reports: Iraq. 

ارتفااع  تشير تقديرات مصارف ليبياا المركازي إلاى إمكانياة

في المائاة العاام المقبال وهاو األمار المشاابه  88النمو بنسبة 

ارتفااع االنتاااج النفطااي بنحااو عناادما  2012لمااا حاادث عااام 

، ومان ثالثة أضعاف المستويات المسجلة العام السابق علياه

فاي  فاي المائاة 109بلغ معدل نمو الناتج باألسعار الثابتة ثم 

 .(33)هذا العام

شهد االنتاج النفطي حالة من شبة الجمهورية اليمنية في 

نتيجة االوضاع  2015عام  شهر أبريل بداية منالتوقف 

يتوقع على ضوئه وهو ما ، الداخلية التي تمر بها البالد

من جانب أخر امتد االنكماش  .ناتج القطاع النفطيتوقف 

للقطاعات غير النفطية التي تضررت أيضاً من وقف 

مدادات الكهربائية ومن تراجع مستويات إلطاع اوتكرار انق

يتوقع انكماش  ،االنفاق العام والخاص. على ضوء ما سبق

. وفي العام 2015في المائة عام  28االقتصاد اليمني بنحو 

الجاري وعلى ضوء التوقعات بتحسن االوضاع الداخلية 

بشكل تدريجي خاصة في الجنوب، من المتوقع تسجيل نمو 

المائة على أن يساعد تعزز ظروف في  4.5حول 

على عودة  2017االستقرار الداخلي وفق ما هو متوقع عام 

االستثمارات في قطاع النفط والغاز وعودة النشاط 

للقطاعات الرئيسية ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة 

والخدمات كما سيسهم التحسن في االيرادات النفطية العام 

في مجمله مل وهو ما سيع ،حكوميدعم االنفاق ال فيالمقبل 

بتأثير  في المائة 10على تحقيق نمو مرتفع الوتيرة بنسبة 

 .ُضعف معدالت النمو في األعوام السابقة

 ( الدول العربية المستوردة للنفط3

 2015استفادت الدول العربية المستوردة للنفط خالل عام 

بشكل كبير من عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة 

معدل نمو المجموعة بشكل ملحوظ. تضمنت هذه العوامل 

التأثير اإليجابي لالنخفاض في أسعار النفط الذي وفر حيزاً 

ً من تخفيف الضغوط على مالياً مكن هذه الدول جزئ يا

 لإلنفاقزيادة الدخل المتاح العامة وعمل على  الموازنات

ي. كلالطلب المستويات م دعَّ ، بالتالي ببعض دول المجموعة

كما استمرت حكومات دول المجموعة في تنفيذ إصالحات 

اقتصادية تستهدف استعادة االستقرار االقتصادي وتقليل 

ساعد مستويات التفاوت في توزيع الدخل. من جهة أخرى، 

زيادة القيمة االستقرار النسبي في األوضاع الداخلية في 

في عدد من القطاعات الرئيسية المولدة للنمو المضافة 

ات الصناعة الموفرة لفرص العمل ومن أهمها قطاعو
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خاصة خالل النصف األول من والتشييد والبناء  والسياحة

 قد تأثرها في بعضالسياحة . بيد أن أنشطة قطاع 2015عام 

 ىوأد بتطورات غير مواتيةخالل النصف الثاني من العام 

 إلى تراجع في إيرادات السياحة في تلك البلدان. 

كافة هذه العوامل على مؤشرات االستهالك  انعكس تأثير

المحلي واالستثمارات المنفذة وهو ما يتوقع أن يؤثر على 

قديرات تشير الت ،في المجملآفاق النمو في الفترة المقبلة. 

 2015الل عام خارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى 

في المائة للنمو  2.6 بنحو في المائة مقارنة 3.7ليبلغ 

، بما يمثل أعلى معدل نمو مسجل لدول 2014م المسجل عا

المتوقع كذا من (. 2015-2011المجموعة خالل الفترة )

استمرار النمو القوي لدول المجموعة خالل العام الجاري 

باالستفادة من التأثير اإليجابي لإلصالحات االقتصادية التي 

يجري تنفيذها في هذه البلدان ومن االنتعاش النسبي للنشاط 

كبير لعدد برز األالتجاري الشريك -دول منطقة اليورو  في

التحسن في األوضاع الداخلية لتلك  استمرارن ا موكذ -منها

 ىـإلام المقبل ـالعو ــالنم دلــمع اعــارتف عـ. فيما يتوقالبلدان

مع تعزز آفاق النمو االقتصادي العالمي المائة  في 4.3

الكلي بشقيه المحلي الطلب مستويات واستمرار التحسن في 

 .والخارجي

 توقعات النمو على مستوى دول المجموعة

 واصل االقتصاد تعافيه النسبي، العربية مصر جمهورية في

 يبفعل األداء الجيد لقطاع 2015-2014خالل العام المالي 

خاصة خالل النصف األول من عام  ،الصناعة والسياحة

بما  في المائة 5.6الذي شهد ارتفاع معدل النمو إلى  2015

. 2010يمثل أعلى وتيرة نمو نصف سنوية مسجلة منذ عام 

كان من أبرز القطاعات الدافعة للنمـو خـالل النصف األول 

، قطاع الصناعات التحويلية الُمشار إليه الماليمن العام 

في  17.8غير البترولية حيث حقق معدل نمو يقدر بنحو 

يقدر  حقيقيالمائة، كما حقق قطاع السياحة معدل نمو 

في المائة، بينمـا حقـق قطـاع التشييد والبناء  52.7 بحوالي

في المائة. أما على جانب الطلب،  9.5معدل نمو يقدر بنحو 

خالل النـصف األول من العام  االستثماراتفقد حققت 

في  8.9يعـادل  سنويمعدل نمو  2015-2014 المالي

ن كانت قد سجلت انكماشاً خالل نفس الفترة من أالمائة بعد 

العام السابق. كما حقق االستهالك الخاص معدل نمو بلغ 

في  8.4في المائة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة  4.9نحو 

األداء االقتصادي تأثر  المقابل،في  .(34)المائة لنفس الفترة

 2014/2015لي الماالنصف الثاني من العام  خالل

الداخلية نظراً لألوضاع بالتراجع الذي شهده قطاع السياحة 

على ضوء ما . التي شهدها خالل الربع األخير من العام

سبق، تشير التقديرات إلى أن معدل نمو االقتصاد المصري 

المائة خالل العام المالي  في 4.0سوف يرتفع إلى نحو 

بيانات الناتج الصادرة مؤخراً . يشار إلى أن 2014-2015

تقديرات أكثر دقة عن وزارة التخطيط تعكس بشكل 

، حيث تم القتصاد غير الرسميمستويات النشاط في ا

 ضوء في اإلجمالي المحلي الناتج حجم تقديرات مراجعة

در ص الذي 12/2013 المالي للعام االقتصادي التعداد نتائج

 15 من يقرب ما انقطاع بعد مرة ألول 2014بنهاية عام 

على الجهات المعنية  االقتصادي التعداد نتائج ساعدت. سنة

 اً قدر تحقيق بالتالي الرسمي غير القطاعناتج  حجمتقدير 

 .(35)ية البياناتشمول من أكبر

عالي قتصادي اشهد انعقاد مؤتمر قد  2015عام كان 

رضت عُ  ،لجذب االستثمارات لالقتصاد المصري المستوى

حزمة من المشروعات االستثمارية الحكومة من خالله 

الجديدة التي يعول عليها لحفز النمو االقتصادي وتم خالله 

مليار دوالر  36توقيع عدد من االتفاقات االستثمارية بقيمة 

مليار دوالر لسد فجوة  24بقيمة  اً خارجي متضمنة تمويالً 

ةالتم يشار إلى أن الحكومة تتبنى خطة . 36ويل المحلي

في المائة في السنة  5.5تستهدف زيادة الناتج المحلي بنسبة 

في المائة في  4.2 نحومقارنة بـ 2016 -2015المالية 

يواصل  خالل العام الجاري أنمن المتوقع  .2014-2015

حال السيما  ،تيرةمرتفع الوالنمو االقتصاد المصري 

تحسن األوضاع الداخلية وعودة النشاط لقطاع استمرار 

ونجاح الحكومة في استقطاب االستثمارات لتنفيذ  ،السياحة

القدرة  رفعنها أعدد من المشروعات الجديدة التي من ش

كما يتوقع أن يساعد تراجع  االنتاجية وخلق فرص العمل.

االنفاق على دعم الوقود في توفير حيز مالي يساعد 

فاق المزيد على قطاعي التعليم والصحة الحكومة على ان

ً لمقتضيات الدستور الجديد والعمل على تخفيف  وفقا

التفاوت في توزيع الدخل. كذلك سيسهم االستقرار النسبي 

في تمكين الحكومة من تنفيذ عدد من اإلصالحات 

ستظل أولويات دفع معدالت  االقتصادية الدافعة للنمو.

                                                   
(. "البيان المالي 2015وزارة المالية جمهورية مصر العربية، ) (34)

 ".2015/2016لموازنة عام 
، جمهورية مصر االدارى واالصالح والمتابعة التخطيطوزارة  (35)

 (.2015العربية )
( 36)  World Bank, (2015). “Egypt Economic Monitor: 

Paving the Way for Sustained Recovery”, June. 
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لحكومة خالل الفترة االستثمار على رأس اهتمامات ا

إقرار الحكومة هم التطورات في هذا الشأن أالمقبلة. ومن 

الذي يتضمن خفض الجديد  لالئحة قانون االستثمار

الضريبة على أرباح الشركات، وإلغاء الضريبة المؤقتة 

في المائة. من جانب آخر تسعى  5المفروضة بواقع 

اجية، االستخر ة ناتج قطاع الصناعاتالحكومة إلى زياد

حيث تعهدت بسداد كامل متأخرات شركات النفط بحلول 

، وهو ما شجع بعضها على اإلعالن عن (37)2017عام 

عزمه تنفيذ استثمارات جديدة في مصر. فيما يعول على 

االكتشاف الجديد للغاز في مياه البحر المتوسط من خالل 

 البحر في األكبر الكشفالذي يعد  ،"الشروق" غاز حقل

 فيمن الغاز  بمتر مكعتريليون  30باحتياطي  المتوسط

 في غضون الخمس من الطاقة تلبية الطلب المحلي المتنامي

 المقبلة وتوفير طاقات ألغراض التصدير. سنوات

على الجانب األخر يتوقع أن يكون للرفع التدريجي 

، 2016خالل عام المرتقب في أسعار الفائدة على الدوالر 

خاصة على على االقتصاد المصري غير مواتية آثاراً 

ضوء الضغوط التي يشهدها سوق الصرف األجنبي نتيجة 

هذا حيث سيؤدي نقص المعروض من العملة األجنبية، 

ً إلى رفع مواز في الرفع إلى اتجاه البنك المركزي  غالبا

عند باألساس التي هي مستقرة -أسعار الفائدة على الجنيه 

عملة المحلية ما لم تتوفر لدعم قيمة ال -مستويات مرتفعة

مصادر من النقد األجنبي تخفف من حدة الضغوطات في 

سوق الصرف. في حال لجوء البنك المركزي إلى رفع 

على من المتوقع أن يؤثر ذلك  2016خالل عام الفائدة 

 عمليات منح االئتمان للقطاع الخاص وعلى آفاق النمو

صاد المصري تسجيل االقت. كمحصلة من المتوقع المستقبلية

. كما يتوقع 2016في المائة عام  4.0نحو معدل نمو يقدر ب

في المائة  4.5أن يواصل االقتصاد المصري نموه بنحو 

مستفيداً من تحسن النشاط االقتصادي العالمي  2017عام 

 . والتجارة الدولية

قتصااد الاوطني الا من المتوقع تحقيق، يةغربملكة المالمفي 

فااي المائااة  5بلااغ  2015نمااواً متسااارع الااوتيرة خااالل عااام 

مساتفيداً مان االنتااج القياسااي للقطااع الزراعاي الاذي يشااكل 

المساهم األكبر في تولياد القيماة المضاافة. يعازى هاذا النماو 

في انتاج القطاع الزراعي إلى المحصاول القياساي للحباوب 

ب آخااار اساااتفاد ملياااون قنطاااار. مااان جانااا 115 بلاااغالاااذي 

من تاأثير تراجاع األساعار العالمياة للانفط  ياالقتصاد المغرب

                                                   
(37)  Economic Intellegence Unit (EIU), (2016). Country 

reports: Iraq. 

مساتويات ودعام  لإلنفااقزياادة الادخل المتااح التي أدت إلى 

علااى ضااوء اتجاااه المغاارب إلااى التحرياار  الطلااب المحلااي

تحسان من جانب آخار عمال . الكامل ألسعار منتجات الطاقة

التجاااري  النشاااط االقتصااادي فااي منطقااة اليااورو الشااريك

األباااارز للمغاااارب علااااى زيااااادة الطلااااب الخااااارجي علااااى 

 2015فاااي المائاااة عاااام  4.4بنسااابة الصاااادرات المغربياااة 

والتاي حققات نماواً  وساهم في نمو القطاعات غير الزراعياة

 .في المائة 3.7بنسبة 

يشااار إلااى أن االقتصاااد المغربااي قااد سااجل معاادالت نمااو 

ث تمكان خاالل مرتفعة الوتيرة خالل السانوات الماضاية حيا

، ماااان الحفاااااظ علااااى وتياااارة نمااااو (2014-2008)الفتاااارة 

 4.2متواصلة تتماشى وإمكاناته، مسجالً متوسط نمو بنسابة 

في المائة خالل الفترة. يرجع هذا األداء، جزئياً، إلى القطاع 

الزراعي الذي أصبح أقل ارتباطاا باالظروف المناخياة، بماا 

اع وتزايد مساهمة يعكس الجهود الحكومية لتحديث هذا القط

ذات القيمة المضافة العالياة علاى حسااب  الزراعيةاألنشطة 

. (38)الذي يتأثر بشكل أكبر بالتغيرات الُمناخية إنتاج الحبوب

 ارتفااعكما يعزى هاذا التحسان فاي النشااط االقتصاادي إلاى 

غياار الزراعيااة التااي اسااتفادت ماان عمليااة  ناااتج القطاعااات

تحول االقتصاد الوطني نحو األنشطة  ذات القيماة المضاافة 

فاي المائاة فاي المتوساط  3.5قادره  اً العالية التي سجلت نماو

خااالل الفتااارة المشاااار إليهاااا، وهااو ماااا يعااازى إلاااى اعتمااااد 

اساتراتيجيات قطاعياة تسااتهدف إحاداث تغياارات عميقاة فااي 

إلنعاااش األنشاطة الموجهااة للتصادير التااي الهيكال اإلنتااجي 

استفادت من توفر القوى العاملة المؤهلة، خاصة فيما يتعلق 

ن يتااأثر أماان المتوقااع  .(39)بصااناعة الساايارات والطااائرات 

فااي نمااو اليرة تالنشاااط االقتصااادي فااي العااامين المقبلااين بااو

التطورات فاااي ساااعر صااارف الياااورو بااامنطقاااة الياااورو و

 2016ينتظر أن تشهد سانة ، حيث للنفطوباألسعار العالمية 

تراجعاااً فااي نساابة النمااو بمااا يعكااس مساااهمة ساالبية للقطاااع 

انتاج الحبوب في أعقااب بانكماش التوقعات نتيجة  الزراعي

وكذلك التباطؤ المتوقع العام السابق وصوله لمستوى قياسي 

فاي  2.7ليصل إلى  الزراعيةنمو الناتج في القطاعات غير ل

. لاذا نتيجة استمرار تباطؤ النشاط االقتصادي العالمي المائة

في  3حول معدل نمو المغربي  من المتوقع تسجيل االقتصاد

فماان المنتظاار أن ، 2017أمااا فااي ساانة . 2016المائااة عااام 

فاي المائاة.  4لتبلاغ  2016ترتفع نسبة النمو مقارنة مع سنة 

                                                   
 زيادة في ساهم الذي "األخضر المغرب" مخططجاء ذلك في إطار  (38)

 محاصيلال من العديد في الذاتي االكتفاء وتحقيق الزراعي الناتج مستويات

 .  درهم مليار 42.3 بنحو تقدر ةصخا استثمارات واستقطب الزراعية
(. "مشروع قانون المالية 2016وزارة المالية، المملكة المغربية، ) )39(

 .39:التقرير االقتصادي والمالي"، ص: 2016
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و بارتفااع نماالتوقعاات يعزى هاذا التساارع، مان جهاة، إلاى 

  القطاعااات غياار الزراعيااة التااي ماان المتوقااع أن تحقااق نمااواً 

لقيمة المضافة المتوقع لرتفاع االفي المائة نتيجة  4.2بنسبة 

ماااع تحسااان  قطااااع الخااادمات والصاااناعات التحويلياااةفاااي 

التااأثير اإليجااابي علااى  فضااالً  مسااتويات الطلااب العااالمي،

سااااتمرار التعااااافي التاااادريجي لقطاااااع البناااااء واألشااااغال ال

النشااط االقتصاادي مان  استفادةكذلك من المتوقع . لعموميةا

تعزيااز أسااس النمااو السياسااات االقتصااادية الكليااة الهادفااة ل

المجتماع وتحقياق االنضاباط  المتوازن والشامل لجميع فئاات

 وتسريع وتيرة تنفيذ عدد من اإلصالحات الهيكلية. المالي

تأثر الناتج المحلي اإلجمالي ، الجمهورية التونسيةفي 

التي أثرت على  العمالية واالضرابات بالتطورات الداخلية

المولدة المهمة النشاط االقتصادي في عدد من القطاعات 

إضافة إلى محدودية تأثير  للناتج والموفرة لفرص العمل،

ذ يفنالسياسات االقتصادية التوسعية التي تم وضعها حيز الت

في تحقيق التعافي االقتصادي المطلوب حتى اآلن 

ت أدواستمرار االختالالت االقتصادية الداخلية والخارجية. 

إلى  2015خالل عام ُضعف النمو المحقق إلى هذه العوامل 

من أهم العوامل المحلية التي في المائة.  0.5ما ال يتجاوز 

الفترة ينتظر أن تؤثر بشكل كبير على النمو االقتصادي في 

على خاصة التطور المحقق في األوضاع الداخلية القادمة 

وصرف النقابات المهنية والعمال صعيد التفاوض مع 

بما يساعد  مؤخراً الزيادات في األجور التي تم إقرارها 

ً على ع خاصة قطاع لهذه القطاعات ودة النشاط تدريجيا

 تسوية تعهدات الحكوماتفي هذا اإلطار حيث تم المناجم. 

السابقة فيما يتعلق بالزيادة في األجور التي تم االتفاق عليها 

مع النقابات من خالل برنامج جديد للزيادة في األجور 

(، كما تضمنت الموازنة 2016-2015نفذ خالل الفترة )سيُ 

ً برنامج 2016عام العامة للدولة ل ً لزيادة مستويات إضاف ا يا

سوف تسهم هذه . (40)ة من شهر يوليو المقبلاألجور بداي

الزيادات في دعم مستويات الطلب المحلي وتنشيط االنفاق 

ً تعافي االستهالكي. كما يتوقع أن يشهد العام الجاري  ا

ً يجيتدر بافتراض تحسن األوضاع الداخلية للنشاط السياحي  ا

من الجنسيات غير السائحين ونجاح جهود الحكومة لجذب 

كلية التي تتعلق ستساهم اإلصالحات الهيكذلك التقليدية. 

إعادة هيكلة إصالحات قانون االستثمار وب بصفة رئيسية

 فيحالياً عليها ورسملة البنوك العمومية، التي يجرى العمل 

ما أتحسين مناخ االعمال ودفع االستثمار المحلي واالجنبي. 

على مستوى التطورات اإلقليمية والدولية، ونظراً النفتاح 

                                                   
(. "مشروع قانون المالية: 2016وزارة المالية، جمهورية تونس، )) 40(

2016." 

عام على الخارج فإن النمو سيستفيد  التونسياالقتصاد 

من التعافي النسبي المنتظر في بعض اقتصاديات  2016

 لطلبالمتوقعة لمستويات الزيادة في ظل امنطقة اليورو 

على منتجات القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير. فيما 

االنتعاش االقتصادي. التأثير على يواصل الوضع في ليبيا س

اهم بقاء االسعار العالمية للنفط سيس ،ية أخرىحنامن 

مستويات منخفضة المستوردة عند المواد االساسية ومعظم 

في ظل اإلصالحات التي تبنتها  في تراجع نفقات الدعم

هوامش ، وهو ما سيوفر الحكومة لنظم دعم السلع األساسية

 .إلنفاق على المشروعات العامةا تساعد في زيادة مالية

 2ق االقتصاد التونسي لنمو بحدود عليه، من المتوقع تحقي

في المائة العام  2.5وارتفاعه إلى  2016في المائة عام 

 المقبل.

من المتوقع أن تسهم بعض ، السودان جمهوريةفي 

العوامل في استمرار تحسن معدل النمو والتعافي من 

تتمثل تلك العوامل . نفصال الجنوبالتداعيات االقتصادية إل

في التركيز على القطاعات ذات االنتاجية المرتفعة خاصة 

فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والصناعة والتأثير اإليجابي 

لبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وهو ما من شأنه 

توجه للقطاعات  (Fiscal Space)أن يوفر موارد إضافية 

كذلك سوف يستفيد  النمو االقتصادي.رفع االنتاجية و

السودان من القائمة الرمادية  اسماالقتصاد من حذف 

وهو ما من شأنه  ،(FATFمجموعة العمل الدولي المالية )ل

المعامالت والتحويالت المصرفية مما  انسيابل يسهت

كذلك يتوقع  .االقتصاديينبدوره في الحراك والنمو  سيساعد

األجنبية في مجاالت  االستثماراتأن تسهم الزيادة في 

ً الذهب  االستخراجيةالزراعة والصناعات  وخصوصا

 االقتصادوالمعادن األخرى إيجاباً على معدالت نمو 

السوداني في المدى القصير. عليه من المتوقع حسب 

لناتج المحلي االجمالي إلى االبيانات الرسمية ارتفاع نمو 

ات مرتفعة في المائة العام الجاري وبقائه عند مستوي 6.1

   تفوق الستة بالمائة العام المقبل.

يواجه االقتصاد ، ية الهاشميةردنألا المملكةأما في 

االردني تحديات اقتصادية عديدة نتيجة تأثره بتداعيات 

األوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة ال سيما في سوريا 

والعراق. فعلى الرغم من تمكن االقتصاد الوطني من 

ً في أداتحقيق   3.1لينمو بنسبة  2014ه خالل عام ئتعافيا

في المائة خالل عام  2.8في المائة بالمقارنة مع نمو نسبته 

وضاع التي تشهدها بعض دول الجوار ، إال أن األ2013

على أداء العديد من أثرت وتطوراتها المتالحقة بشكل كبير 

 القطاعات االقتصادية الهامة في المملكة ال سيما قطاعي
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السياحة والنقل، فضالً عن تراجع حجم الصادرات األردنية 

إلى دول الجوار نتيجة إغالق بعض المنافذ الحدودية. عليه، 

شهد معدل النمو االقتصادي خالل النصف األول من عام 

في المائة بالمقارنة مع نمو  2.2تباطؤاً لينمو بنسبة  2015

. في 2014 عامنفس الفترة من خالل  في المائة 3.0نسبته 

ضوء تباطؤ معدل النمو االقتصادي المسجل خالل النصف 

فإن التوقعات تشير إلى بلوغ معدل  2015األول من عام 

. على المدى 2015في المائة عام  2.7النمو االقتصادي 

المتوسط، تشير التوقعات إلى تحسن النمو االقتصادي، 

ً بتحسن االستثمار )بشقيه العام والخاص( وان تعاش مدفوعا

في المائة في عام  3.7الصادرات والسياحة، ليسجل 

 . 2017في المائة في عام  4.5إلى  هعارتفاو ،2016

برنامجاً وطنياً شاماًل مؤخراً جدير بالذكر أن األردن قد نفذ 

لتمكين االقتصاد الوطني من لإلصالح المالي واالقتصادي 

التعامل بكفاءة مع الظروف والمستجدات االقتصادية 

لتحقيق النمو االقتصادي وتقليص عجز الموازنة لمستويات 

آمنة وزيادة فرص العمل. ساهم البرنامج في تمكين 

يعمل  االقتصاد األردني من تجاوز الصدمات الخارجية.

-2016ن على تنفيذ البرنامج التنموي لألعوام )آلاألردن ا

( بما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في 2018

سيتم خالل حتياجاتها وأولوياتها التنموية. كما تحديد ا

السنوات المقبلة العمل على استكمال اإلطار التشريعي 

والتنظيمي الهادف إلى تشجيع وجذب االستثمارات المحلية 

واألجنبية وتنفيذ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص 

ومواصلة مشاريع الطاقة المتجددة للتقليل من مستويات 

فط من خالل االعتماد على الغاز الطبيعي نماد على الاالعت

الطاقة استخدام وتشغيل ميناء الغاز الطبيعي الُمسال و

الشمسية إلنتاج الكهرباء، إضافة إلى مواصلة االجراءات 

صالحات مالية تنفيذ إو يلتقوية شبكات االمان االجتماع

رغم توقع . (41)ونقدية تستهدف دعم األداء االقتصادي

ش النمو االقتصادي على المدى المتوسط في أفق انتعا

ن التحديات المتعلقة بالبيئة اإلقليمية غير أالتقرير، إال 

المواتية تبقى العامل األكثر تأثيراً على اتجاهات النمو 

االقتصادي في المملكة، خاصة على ضوء تأثير هذه 

التطورات على مستويات الصادرات األردنية لدول الجوار 

التي تواجه الدولة في تقديم الخدمات األساسية  والضغوط

 لعدد متزايد من السكان.

                                                   
(. "مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع 2016وزارة المالية، ) )41(

 .2016دات الحكومية للعام المالي قانون موازنات الوح

سااااااهمت حزماااااة التنشااااايط ، الجمهوريةةةةةة اللبنانيةةةةةةفاااااي 

 5االقتصااادي التااي أطلقهااا مصاارف لبنااان المركاازي بقيمااة 

 تنشايط( بهادف 2015-2013دوالر خالل الفتارة ) اتمليار

التمويل الموجه للقطاعات االنتاجية والمشروعات الصغيرة 

ومشروعات قطاع االقتصاد المعرفي من خالل حفز البنوك 

وض ميسارة فاي دعام رعلى إقراض هاذه القطاعاات عبار قا

فااااي المقاباااال تباااااين أداء القطاعااااات  .االسااااتهالك المحلااااي

االقتصادية الرئيسية المولدة للدخل القاومي. ففاي حاين شاهد 

فاي ظال الزياادة المساجلة فاي أعاداد  انتعاشاهالسياحة  قطاع

فاي المقابال تاأثر  ،في المائة خالل العام 17السائحين بنسبة 

النشاااااط االقتصااااادي فااااي قطاعااااات الزراعااااة والتجااااارة 

غااالق المنافااذ الحدوديااة إورية وساابتطااورات األوضاااع فااي 

والطرق التجارية وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين علاى 

. (42)وأثر على مساتويات األداء التصاديري ائع اللبنانيةالبض

نشااط التشاييد. علاى تبااطؤاً لأيضاا  العاام الماضاي  كما شاهد

ضوء ماا سابق مان المتوقاع تساجيل االقتصااد اللبنااني نماواً 

متوساط ، مقارناة ماع 2015فاي المائاة عاام  1محادوداً يبلاغ 

-1993)فاااااي المائااااة خااااالل الفتااااارة  4.4بحاااادود للنمااااو 

. وفااي حااين ساااعد االنخفاااض فااي أسااعار الاانفط (43)(2014

ماان االحتااواء الحكومااة نساابياً  علااى تااوفير حيااز مااالي مكاان

إال أن هذا االنخفااض قاد أدى أيضااً  ،النسبي لعجز الموازنة

ماان دول مجلااس التعاااون انخفاااض تاادفقات رأس المااال إلااى 

آفاق النمو في عام  دستستفيفي المقابل  .ةلدول الخليج العربي

باتجاه المصارف المركازي إلاى تبناي حزماة تنشايط  2016

اقتصادية رابعة بقيمة مليار دوالر لحفاز النماو. بينماا يتوقاع 

أن يتأثر النمو باالرفع المتوقاع فاي أساعار الفائادة مقابل في ال

األمريكياة. ففااي حااين مكناات السياسااة النقديااة غياار التقليديااة 

اليات المتحدة مصرف لبناان المركازي التي تم تبنيها في الو

مان تبناي سياساات نقدياة توساعية فاإن البناك سيضاطر حاال 

لفائدة على الليرة مماثل ل ن يقوم برفعأرفع الفائدة األمريكية 

وهو ماا قاد يانعكس علاى التمويال المتااح لألنشاطة ، اللبنانية

رفع كبيار لمعادالت دون نسبياً االقتصادية هذا العام ويحول 

االقتصااادي. لااذا ماان المتوقااع نمااو االقتصاااد اللبناااني النمااو 

 2017عاام في المائة العام الجااري، بينماا يتوقاع  1.7بنحو 

حال استقرار األوضاع في دول الجوار أن يستفيد لبنان مان 

عدد من العوامال أبرزهاا عاودة النشااط لقطاعاات الصاناعة 

النشاااط االقتصااادي فااي دول تعااافي ، ووالتجااارة والزراعااة

يسااعد علاى ياحة والذي سيدعم قطاعات السجلس التعاون م

                                                   
(42) Economic Intelligence Unit, (2016), Country 

Profile: Lebanon, Jan. 
(43  World Bank, (2016). “Lenbanon Economic 

Monitor”, Nov. 
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تدفقات رؤوس األموال. عليه، يتوقع تحقيق االقتصااد عودة 

 المقبل.عام الفي المائة  2.5اللبناني نمواً بحدود 

تُحيط باالقتصاد العديد من التحديات  ،فلسطين دولةفي 

التي تحد من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة، 

 أبرزها استمرار االحتالل وتبعية االقتصاد الفلسطيني

، واالعتماد على الدعم والمساعدات لالقتصاد اإلسرائيلي

الخارجية، وتزايد حالة عدم اليقين وأثرها على الطلب 

تسببت جميع هذه العوامل في  الخاص.المحلي للقطاع 

تباطؤ النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة، بل وفي 

كما حدث في بعض األحيان في  انكماش مستويات الناتج

. ناهيك عن تداعيات 2006ألول مره منذ عام  2014عام 

األداء االقتصادي على معدالت البطالة التي بقيت ضمن 

ي قطاع غزة، كون معدالت فال سيما مستويات مرتفعة، 

على ضوء ما سبق،  النمو غير كافية للحد من تزايد البطالة.

في المائة عام  3.3يتوقع نمو االقتصاد الفلسطيني بنسبة 

 .2017في المائة عام  3.5و 2016

من المتوقع تراجع  ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةفي 

لتأثير انخفاض نتيجة   2015 عامأداء االقتصاد الموريتاني 

لتباطؤ انتاج الشركة الوطنية األسعار العالمية للمعادن و

ضافة إلي االنخفاض المالحظ إ ،"اسنيم"للصناعة والمناجم 

 البناء واألشغال يقطاعة لنشاط يللقيمة المضافة الحقيق

المضافة . في حين سجلت القيمة والصيد العمومية

ادية األخرى وبعض القطاعات االقتص التحويليةلصناعات ل

ً أزيادة  من  ،على ضوء ما سبق. سرع مما كان متوقعا

في  2ل االقتصاد الموريتاني نمواً يُقدر بنحو يسجتالمتوقع 

يتوقع تسارع وتيرة النمو  . في المقابل2015المائة عام 

نتيجة لزيادة إنتاج   2017و 2016االقتصادي خالل عامي 

، (44)"2الكلب الحديد المرتبط ببدء اإلنتاج في مشروع "

لإلجراءات  نتيجة االستخراجيةوتحسن أداء القطاعات غير 

إلى نمو الليرتفع معه معدل تنويع البنية االنتاجية لالمتخذة 

 .2017و 2016ي في المائة عام 3.9في المائة و 4.2

تباطؤ معدل النمو من المتوقع  ،جمهورية الق مر المتحدةفي 

بما يعكس تأثير انقطاع االمدادات من الطاقة  2015عام 

                                                   
زيادة انتاج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم يهدف المشروع إلى  (44)

المشروع من توسعة لمنجم الحديد يتكون  )اسنيم( من خامات الحديد.

ماليين طن من مركزات  4ومصنع إلجراء الخدمات بطاقة سنوية تبلغ 

الحديد عالية الجودة وتطوير المنشآت الملحقة وتوسعة المحطة الكهربائية 

 وتشغيل حقل آبار مياه جديدة لزيادة طاقة المياه المستخدمة في المصنع.

 كلفتهبالنظر الى  "اسنيم"تاريخ  كبر مشروع فيأيعتبر هذا المشروع 

وفرتها اسنيم بالتعاون مع  أمريكيمليون دوالر  749ية التي تبلغ المال

 .شركاء التنمية والبنوك التجارية

عف مستويات الصيانة واالستثمار في المحطات بسبب ضُ 

 بسببتباطؤ نمو ناتج قطاع الزراعة  إضافة إلىالجديدة 

ن يسهم شطب أمحدودية األراضي الزراعية. من المتوقع 

ة الدول عالية الديون المستحقة على القُمر في إطار مبادر

ً مالي اً المديونية "الهيبك" في توفير حيز مكن الحكومة من يُ  ا

استناداً لما سبق من المتوقع  .التوسع في االنفاق االستثماري

وتحسنه إلى  2015في المائة عام  1انخفاض النمو إلى 

 في المائة العام المقبل. 2.8العام الجاري ثم إلى 1.5

تأثر النشاط رغم ، الفيدرالية الصومال جمهورية في

االقتصادي بانخفاض أسعار السلع األساسية، من المتوقع 

أن يجد النمو دعماً من زيادة االستثمار في قطاع العقارات 

قرار مجلس النواب إبعد ات األجنبية والخدمات واالستثمار

قانون االستثمار األجنبي المباشر. كما يتوقع استمرار نشاط 

البنوك. و سلكية والالسلكية، والمصارفالتصاالت الا

إضافة إلى التأثير اإليجابي لنمو الشركات الصغيرة 

منية، وعودة العقول ألوالمتوسطة بسبب تحسن االوضاع ا

في المائة  3.4 إلىنمو يتوقع ارتفاع معدل اللذا  المهاجرة.

 .2017عام في المائة  4.3و 2016عام 

 ىالتي يقوم اقتصادها بشكل رئيس ،جيبوتي جمهوريةفي 

من المتوقع  ،وحركة التجارة الخارجية الموانئعلى نشاط 

النمو خالل السنوات المقبلة على ضوء المشروعات  ارتفاع

والتي من المتوقع  ،الموانئالتي يجري تنفيذها في قطاع 

االنتهاء من تنفيذها خالل أفق التوقع الخاص بالتقرير، 

في قطاع البنية األساسية على  نفاقإلإضافة إلى ا

مة الخط الذي يربط العاصلتنفيذ دية مشروعات السكك الحدي

ف تسهم هذه العوامل في وفي جيبوتي. س بالموانئاألثيوبية 

دفع نشاط النقل والخدمات وزيادة مستويات الطاقة 

يتوقع التقرير استمرار وتيرة النمو في  ،االنتاجية. عليه

في المائة  6.5ام الجاري إلى نحو جيبوتي وارتفاعها الع

 في المائة العام المقبل. 6.8وإلى 
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 2017و 2016ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 2شكل رقم ) 

 االقتصادي النمو

في   2.8إلى نحو  المتوقع تراجع معدل نمو الدول العربية كمجموعةمن 

 ،، في المائة العام المقبل  3.1وتحسنه إلى  2016عام  المائة

 )%(معدل نمو الدول العربية 

 إلى لدول العربية المصدرة للنفطامتوقع لمعدل نموالنخفاض المتأثرا  با

 نظرا  لتراجع أسعاره العالمية ،، في المائة  2.6

 لنفط )%(لالدول العربية المصدرة نمو  معدل

 
 وتوقعات صندوق النقد العربي.تقديرات  المصدر:

 
 تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي. المصدر:

من المتوقع أن تتأثر معدالت النمو بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 بتراجع اسعار النفط وتأثير سياسات التصحيح المالية العربي

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )%( :نموالمعدل 

استمرار تأثر النمو في الدول العربية األخرى المصدرة للنفط ويتوقع 

 بالتطورات في أسواق النفط وبأوضاعها الداخلية

 )%( الدول العربية األخرى المصدرة للنفط :نموالمعدل 

 

 .تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربيالمصدر: 

 
 .ومصادر وطنية تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي المصدر:

بقاء وتيرة النمو مرتفعة نسبيا  في الدول العربية المستوردة من المتوقع 

للفط بفعل تحسن مستويات االستهالك واالستثمار وتوفر حيز مالي داعم 

  للنمو جراء تراجع األسعار العالمية للنفط

 )%( ستوردة للنفطمالالدول العربية  :نموالمعدل 

 

إضافة إلى التحسن النسبي لألوضاع الداخلية في بعض تلك البلدان 

 الضبط المالي والنمو الشاملوالمضي قدما في إصالحات 

 )%( معدل النمو المتوقع: الدول العربية المستوردة للنفط

 

 تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربي المصدر: تقديرات وتوقعات صندوق النقد العربيالمصدر: 
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 العالمية االسعار تراجع ادى جهة، فمن. المتباينة العوامل من بمجموعة 2015 عام خالل العربية الدول في التضخم مستويات تأثرت

 انعكس كما.  العربية الدول بعض في المستورد التضخم اثر تراجع الى الرئيسية، العمالت مماأ الدوالر قيمة وارتفاع والغذاء للنفط

 جهة من. البلدان تلك في التضخم معدالت على العربية الدول من عدد في المنضبطة النقدية والسياسة االقتصادي االداء انخفاض اثر

 خاصة الدعم مستويات لخفض باتخاذها الدول بعض قامت التي التدابير االسعار، مستويات في االنخفاض حدة من خفف فقد اخرى،

 عن الناتجة التضخمية الضغوط زيادة الى العربية الدول بعض تشهدها التي الداخلية الظروف ادت كما. الطاقة لمنتجات بالنسبة

 معدل تراجع 2015 عام شهد فقد المذكورة، التطورات لتلك نتيجة. والخدمات السلع من المعروض على الطلب مستويات ارتفاع

  .السابق العام خالل مسجلة المائة في 8.1 مع مقارنة 2015 عام خالل المائة في 6.5 نحو إلى كمجموعة العربية الدول في التضخم

 

 ليبلغ كمجموعة العربية للدول التضخم معدل يرتفع ان يتوقع ،2016 عام خالل العربية الدول في المتوقعة التضخم لمعدالت بالنسبة

 وتقييم مراجعة في الحكومات استمرار بسبب لألسعار العام المستوى ارتفاع الى اساسية بصفة ذلك يعزى. المائة في 7.4 حوالي

 التضخم مستويات ارتفاع توقع إلى إضافة .والكهرباء والمياه الطاقة منتجات دعم منظومة تعديل يشمل بما ذلك الحكومي الدعم

 ان كما. البلدان بتلك العاملين أجور في المتوقعة للزيادة نتيجة 2016 عام خالل العربية الدول بعض في الطلب جذب بعوامل المدفوع

 العام المستوى على يؤثر ان شأنه من استثنائية، ظروف تشهد التي الدول في والخدمات، السلع من المعروض انخفاض تواصل

 من المعروض لنقص نظراً  ملحوظة لضغوط  الدول بعض في الصرف سعر يتعرض سبق، ما الى ضافةإ. الدول تلك في لألسعار

 زيادة في يساهم ان شأنه من الذى االمر الصرف، سعر مرونة مستويات زيادة الى الدول تلك حكومات بعض واتجاه االجنبية العملة

 للنفط العالمية االسعار تراجع تواصل فإن خر،آ جانب من. التضخم لمعدالت المحلية العملة قيمة تراجع عن الناتج التمرير اثر

 بعض في التضخمية الضغوط من الحد الى يؤدي ان شأنه من الدول، من عدد في االستثمارية المشروعات تنفيذ وتيرة وانخفاض

 تحسن توقع ضوء في الخام والمواد للنفط العالمية االسعار في النسبي باالرتفاع التوقعات ظل وفي. 2016 عام خالل العربية الدول

.بالمائة 8.1 نحو ليبلغ 2017 عام خالل التضخم معدل يرتفع ان المتوقع من فانه العالمي، االقتصادي النشاط

 الدول العربية المصدرة للنفط (1
 

 

 

ً في معدل  2015سجلت دول المجموعة خالل عام  إرتفاعا

 3.5في المائة مقارنة مع مستوى  4.2التضخم حيث بلغ نحو 

. يعزي ذلك بصفة أساسية إلرتفاع 2014في المائة خالل عام 

معدل التضخم في مجموعة الدول العربية المصدرة األخرى 

في المائة، في حين سجلت دول  4.7بها نحو  بلغ للنفط التي

مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل تضخم بلغ حوالي 

 في المائة.  2.4

معدالت التضخم في دول المجموعة خالل توقعات بالنسبة ل

معدل التضخم  فمن المتوقع أن يبلغ، 2017و 2016عامي 

 الترتيب. في المائة في كل منهما على  6.6وفي المائة  6نحو 

لتطورات المتوقعة على مستوى المجموعات ل عرض فيما يلي

 .الفرعية المتضمنة

  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( أ
 

 2015 عام خالل المجموعة دول في التضخم معدل تراجع

 المائة في 2.6 مستوى مع مقارنة المائة في 2.4 نحو ليبلغ

 شهدته الذي التراجعتأثير ب ذلك جاء وقد. السابق العام خالل

 ارتفاع اثر الى ضافةإ والغذاء، الخام للمواد  العالمية االسعار

 بعض في السلعية الواردات قيمة خفض على الدوالر قيمة

 عند الحكومي االنفاق بقاء ادى حين في. المجموعة دول

 الضغوط زيادة الى الدول بعض في مرتفعة مستويات

 السلع على الطلب حجم ارتفاع عن الناجمة التضخمية

 بعض باتخاذ المجموعة دول معظم قيام ادى كما. والخدمات

 الكامل التحرير او الدعم مستويات لخفض سواء التدابير،

 في االنخفاض حدة من التخفيف الى السلع، بعض ألسعار

  .2015 عام خالل لألسعار العام المستوى

 2017و 2016ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات: ثانيا  
 اتجاهات تطور األسعار المحلية
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 من فانه ،2016 عام خالل التضخم توقعات جانب وفي

 نحو ليبلغ المجموعة دول في التضخم معدل يرتفع ان المتوقع

 الخاصة االجراءات باستمرار ذلك فياً متأثر، المائة في 3.4

 التي والخدمات السلع على الحكومي الدعم حجم بتخفيض

 االستهالك ترشيد بهدف السابق العام من انتهاجها في بدأت

 الموارد على والمحافظة االستخدام في الكفاءة وتحقيق

 االسعار بربط قامت التي الدول لبعض بالنسبة. الطبيعية

 2016 عام خالل يتوقع فانه للنفط،  العالمية باألسعار المحلية

 نظراً  الطاقة مواد ألسعار التضخمية الضغوط انحسار

ً  اسعارها لتراجع  تنفيذ وتيرة انخفاض اثر الى ضافةإ.عالميا

 االنفاق مستويات لخفض نتيجة االستثمارية، المشروعات

 في المحلي الطلب مستويات ارتفاع من الحد على العام،

 المتوقع فمن ،2017 بعام يتعلق فيما. المجموعة دول بعض

 في 3.5 حوالي المجموعة دول في التضخم معدل يبلغ ان

 .المائة

 التطورات على مستوى دول المجموعة

 2015 عام خالل التضخم مستويات استفادت، السعوديةفي 

 إضافة ذلك والغذاء الخام للمواد العالمية األسعار تراجع من

 الواردات قيمة خفض على وأثره الدوالر قيمة ارتفاع إلى

 2015 عام خالل التضخم معدل بلغ فقد لذلك نتيجة. السلعية

 العام خالل المائة في 2.7 مع مقارنة المائة في 2.2 حوالي

 مستويات تتجه ان المتوقع فمن ،2016 لعام بالنسبة. السابق

 السلطات قامت التي لإلجراءات ذلك االرتفاع نحو األسعار

 الدعم مستويات خفض تم فقد. 2015 عام نهاية في باتخاذها

 والجازولين الغاز منتجات تشمل التي الطاقة لمنتجات الموجه

 ذلك ،والثقيل الخام والزيت والديزل والكيروسين الطبيعي

 هذه هدفت. والمياه الكهرباء أسعار رفع إلى ضافةإ

 استخدام في الكفاءة وتحقيق االستهالك ترشيد إلى اإلجراءات

 الذي االمر الطبيعية، الموارد على والمحافظة الطاقة منتجات

 كمحصلة. العامة الموازنة على الضغط تخفيف إلى سيؤدي

 معدل يتراوح أن المتوقع من ذكرها، السالف للتطورات

 ضوء وفي. 2016 عام خالل المائة في 3.7 حوالي التضخم

 تعديل يشمل بما الحكومي الدعم وتقييم مراجعة سياسات

 وإعادة والكهرباء والمياه الطاقة منتجات دعم منظومة

 من القادمة، أعوام الخمس خالل متدرج بشكل تسعيرها

 بصورة 2017 عام خالل التضخم معدل يرتفع أن المتوقع

 .  المائة في 3.8 حول ليتراوح طفيفة

(45)2015 خالل التضخم معدل ارتفع ،اإلمارات في
 نحو ليبلغ 

 محققة المائة في 2.4 مستوى مع مقارنة المائة في 4.07

ً  ذلك جاء. السابق العام خالل  الذي االرتفاع إلى انعكاسا

 التعليم، ورسوم والغاز والكهرباء والمياه السكن أسعار شهدته

 والمشروبات واألغذية والفنادق المطاعم مجموعة إلى ضافةإ

                                                   
الهيئة اإلتحادية التنافسية واإلحصاء، دولة اإلمارات العربية (  45)

 .2015المتحدة، مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك ديسمبر 

 النفطية للمنتجات المحلية األسعار الرتباط ونظراً . والنقل

 إيجارات أسعار في المتوقع والتراجع العالمية باألسعار

 عام خالل التضخم معدل يتراجع أن  يتوقع نةإف المساكن،

 لتوقعات بالنسبة. المائة في 3.2 مستوى حول ليتراوح 2016

 أن  المتوقع من نةإف ،2017 عام خالل باإلمارات التضخم

 .المائة في2.9  مستوى حول يتراوح

 2015 عام خالل التضخم معدل تأثر ، دولة قطرفي 

 العالمية األسعار انخفاض في تمثلت العوامل من بمجموعة

 قيمة وارتفاع الغذائية والمواد الخام والمواد األولية للسلع

 نظراً  التضخمية الضغوط مستويات زادت كما. الدوالر

 وايجارات والخدمات السلع على الطلب مستويات الرتفاع

 مستويات عند العام االنفاق مستويات لبقاء نتيجة المساكن،

 العاملة األيدي على الطلب تواصل إلى أدى مما مرتفعة

 عام خالل التضخم معدل بلغ وقد. الوافدين عدد وارتفاع

 . المائة في 1.5 لحو 2015

 في جديدة سكنية وحدات دخول استمرار يؤدي أن المتوقع من

 حدة من  التخفيف إلى 2016 عام خالل العقاري السوق

 انخفاض إلى ضافةإ. األسعار وزيادة المساكن على الطلب

 زيادة من سيحد الذي األمر االستثماري االنفاق وتيرة

 يتراوح أن المتوقع فمن لذلك ونتيجة. السكاني النمو مستويات

 . المائة في 1.3 لحو 2016 عام خالل التضخم معدل

 أن المتوقع من ،2017 عام خالل التوقعات صعيد على

ً  ذلك المائة في 1.6 حول التضخم معدل يتراوح  مع تماشيا

 للمواد العالمية األسعار تشهده أن المتوقع النسبي االرتفاع

 .الغذائية والمواد االولية والسلع الخام

 خالل بلغ قد الكويت في التضخم معدل أن إلى التقديرات تشير

 خالل يرتفع أن المتوقع ومن المائة، في 3.2 نحو 2015 عام

 يعكس بما ذلك ،المائة في 3.9 حوالي ليبلغ 2016 عام

 الدعم مستويات لخفض الحكومة ستتخذها التي اإلجراءات

 من المائة في 70 نحو تشكل التي الطاقة منتجات على خاصة

 النسبي االرتفاع ظل في. األساسية المواد على الدعم تكلفة

 من الغذائية، والسلع االولية المواد أسعار لمستويات المتوقع

 خالل المائة في 4.1 حول التضخم معدل يتراوح أن المتوقع

 .2017 عام

 المائة في 1.9 حوالي التضخم معدل بلغ ، لبحرينا مملكةفي 

 التي التضخمية بالضغوط ذلك في متأثراً  2015 عام خالل

 والوقود والكهرباء والمياه السكن إيجارات بنود شهدها

الغذائية والسلع الصحية والخدمات
(46)

 لبعض نتيجة ذلك جاء.

 الدعم مستويات لخفض الحكومة اتخذتها التي االجراءات

 المعلومات هيئة أشارت وقد. القطاعات بعض في المقدمة

 المستهلك اسعار مؤشر ارتفاع إلى االلكترونية والحكومة

                                                   
 مملكة البحرين.  -2015ديسمبر  –الجهاز المركزي للمعلومات  (  46)
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 2015 عام من المماثل الشهر مع مقارنة 2016 يناير لشهر

ً  المائة، في 2.3 بنسبة  مجموعة أسعار الرتفاع انعكاسا

 االنخفاض ظل وفي. أساسية بصفة واألغذية النقل خدمات

 اإلجراءات بعض اتخاذ واستمرار النفط ألسعار المتوقع

 عام خالل المتوقع من فإنه الدعم، مستويات بخفض الخاصة

. المائة في 2.8 حول التضخم مستوى يتراوح أن 2016

 نحو التضخم مستوى يبلغ أن المتوقع فمن ،2017 لعام بالنسبة

 .المائة في 3

 عام خالل المائة في 0.1 نحو  عمانمعدل التضخم في  سجل

 الغذائية المواد بعض أسعار الرتفاع كمحصلة 2015

والتعليم والصحة
(47)

 التضخم معدل يتراوح أن  المتوقع ومن. 

 ضوء في ذلك المائة، في 1.8 مستوى حول 2016 عام خالل

 والتوجهات جديدة ورسوم ضرائب استحداث إمكانية توقع

 في المتوقع التباطؤ إلى إضافة. الدعم نظام إصالح نحو

. االمريكي الدوالر قيمة وارتفاع المحلى الطلب مستويات

 في 2.5 نحو يبلغ أن المتوقع من نةإف ،2017 لعام وبالنسبة

ً  ، المائة  الغذائية والسلع الخام المواد أسعار الرتفاع انعكاسا

 .2017 عام خالل المتوقع

   الدول العربية األخرى المصدرة للنفطب( 

 باستثناء الدول، تلك بها تمر التي االستثنائية الظروف ادت

 ليسجل 2015 عام خالل التضخم معدل ارتفاع الى الجزائر،

 فقد. السابق العام خالل 3.2 نحو مقابل المائة في 4.7 نحو

 سالسل في االختناقات استمرار على الظروف تلك انعكست

 المناطق بعض من السكان نزوح وإلى األساسية السلع إمداد

 من ذلك تضمنه بما أخرى اطقمن إلى التطورات بهذه المتأثرة

 اإليجارات أسعار ارتفاع عن ناتجة تضخمية ضغوطات

.  إليها السكان نزح التي المناطق في السكنية المرافق وخدمات

 غير مناخية بظروف المجموعة دول بعض تأثر الى ضافةإ

 الزراعية المحاصيل من االنتاج مستويات على أثرت مواتية

 انه كما. السلع لتلك المحلية األسعار في ارتفاعات إلى أدت

 العمالت صرف سعر قيمة تراجع تأثير يزيد أن المتوقع من

 حدة من الدوالر مقابل المجموعة دول لبعض المحلية

  .الدول تلك تواجه التي التضخمية الضغوط

 يرتفع ان يتوقع فانه المذكورة الظروف تلك استمرار ظل وفي

 نحو ليبلغ 2016 عام خالل المجموعة دول في التضخم معدل

 اجراءات الدول بعض اتخاذ توقع الى ضافةإ. بالمائة 6.5

 صرف اسعار على الضغوط وتواصل الدعم تكلفة من للحد

ً . أخرى جهة من الدول بعض عمالت  عودة توقع  مع وتماشيا

 فمن ،2017 عام خالل  االرتفاع نحو األساسية السلع أسعار

                                                   
 –سلطنة عمان  –المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  (  47)

 . 2015ديسمبر

 7.5 نحو إلى المجموعة بدول التضخم معدل ارتفاع المتوقع

 .المائة في

 التي المناطق في خاصة األسعار مستويات تأثرت ،اليمنففي 

. الطاقة نتجاتوم الغذائية للسلع بالنسبة تطورات محلية تشهد

 والخدمات السلع من المعروض انخفاض تواصل ظل وفي

 يبلغ أن المتوقع من فإنه المذكورة، تطوراتال استمرار بسبب

 وبالنسبة المائة، في 14 نحو 2016 عام خالل التضخم معدل

 15 حوالي التضخم معدل يبلغ أن المتوقع من فإنه 2017 لعام

 .المائة في

 السلع من المعروض مستويات تأثر استمرار مع، ليبيافي 

 تتأثر أن المتوقع من فإنه ، الداخلية للظروف نتيجة والخدمات

 من الرغم على ذلك. المساكن وايجارات الغذائية المواد أسعار

 أن يتوقع ذلك ضوء وفي. الحكومة تقدمة الذي الكبير الدعم

 عام خالل المائة في 11.5 حول التضخم معدل يتراوح

 يبلغ أن المتوقع من ،2017 عام للتوقعات وبالنسبة. 2016

 .المائة في 12 نحو التضخم معدل

 والسكن الغذائية السلع اسعار رتفاعإل كان فقد، العراقأما في 

 ليبلغ التضخم معدل زيادة في االكبر األثر والتعليم والصحة

(48)2015 عام المائة في 2.3 نحو
 الظروف بسبب ذلك جاء.

 عنها نتج والتي المجاورة والدول العراق بها تمر التي الداخلية

 عام في التضخم توقعات صعيد وعلى. الحدودية المنافذ غلق

 الحكومة جانب من إجراءات اتخاذ توقع ظل في فإنه ،2016

 إلى ضافةإ الطاقة، دعم نظم إصالح بخصوص العراقية

 إلى تطورات محلية تشهد التي المناطق من المواطنين نزوح

 السلع أسعار على سينعكس الذي االمر. االخرى المناطق

 من فإنه السابقة التطورات على بناء. المساكن إيجاراتو

 حول 2016 عام خالل التضخم مستويات تتراوح أن المتوقع

 من فإنه 2017 بعام يتعلق وفيما. المائة في 2.7 مستوى

 .  المائة في 3.5 نحو التضخم معدل يبلغ أن المتوقع

 أسعار ارتفاع 2015 عام خالل الجزائر شهدت، الجزائرفي 

 معدل ارتفع لذلك  نتيجة والخدمات، الغذائية السلع مواد بعض

 األسعار مؤشر ارتفع كما. المائة في 4.8 بلغت بنسبة التضخم

المائة في 5 بلغت بنسبة يناير شهر خالل الجزائر في
(49)

،
 

 المائة في 5.9 حول التضخم معدل يتراوح أن المتوقع ومن

 لها يتعرض التي الضغوط استمرار مع 2016 عام خالل

 معدل يبلغ أن يتوقع كما. الجزائري الدينار صرف سعر

 .2017 عام خالل المائة في 6.5 نحو التضخم

 

 

                                                   
 . 2015ديسمبر  –العراق  –الجهاز المركزي لإلحصاء (  48)
 . 2016نشرة يناير، فبراير  –الجزائر  –الديوان الوطني لإلحصاء (  49)



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 27 صندوق النقد العربي

 الدول العربية المستوردة للنفط .2
 

 المستوردة العربية الدول مجموعة في التضخم معدل انخفض

 مع مقارنة 2015 عام خالل المائة في 8.8 نحو ليسجل للنفط

 نتيجة ذلك جاء. 2014 عام خالل محققه المائة في 12.6

 المائة في 40 نحو تمثلالتي  للغذاء العالمية االسعار لتراجع

 وانخفاض ،ببعض دول المجموعة القياسي الرقم سلة من

 فعالة بصورة النفط اسعار تراجع ساهم. العالمية النفط أسعار

 للتحرير تدابير باتخاذ قامت التي الدول في التضخم على

 في التغيرات أثر وتمرير الطاقة ألسعار الجزئي أو الكلي

 ادى كما. المحلية األسواق الى العالمية االسعار مستويات

 المحلي الطلب مستويات وتراجع االقتصادي النشاط تباطؤ

 عام خالل الدول بعض في التضخم معدالت انكماش الى

 في االجنبية العملة من المعروض نقص ادى بينما. 2015

 الصرف سعر على الضغوط مستوى زيادة الى الدول بعض

 المحلية العملة قيمة انخفاض عن الناتج التمرير اثر وارتفاع

  .البلدان تلك في التضخم لمعدالت

 

 معدل يرتفع أن المتوقع من فإنه ،2016 بعام يتعلق فيما

 ليصل للنفط المستوردة العربية الدول مجموعة في التضخم

 التضخمية الضغوط حدة زيادة يتوقع و. المائة في 9 نحو إلى

 لبعض المحلية العمالت قيمة في المتوقع لالنخفاض نتيجة

 من المعروض نقص استمرار لتوقع نظراً  المجموعة دول

 خفض نحو الدول تلك حكومات اتجاه ثم ومن األجنبية، العملة

 األمر. الصرف أسواق على الضغوط لتخفيف عمالتها قيمة

 الناتج التمرير أثر مستويات زيادة في يساهم أن شأنه من الذي

 رفع بالتالي لألسعار العام المستوى إلى العملة قيمة تراجع عن

 في تضخمية ضغوط ظهور يتوقع كما. التضخم معدالت

 الالجئين عدد زيادة عن الناتج المحلي الطلب الرتفاع بعضها

 وبالنسبة. الجوار دول ببعض الداخلية الظروف بسبب

 معدل يبلغ ان المتوقع من فانه ،2017 عام خالل للتوقعات

 .المائة في 9.8 نحو المجموعة دول في التضخم

 

 
 حوالي 2015 ديسمبر شهر في التضخم معدل بلغ ،مصر ففي

 في 10.7 نحو 2016 يناير شهر في وبلغ المائة، في 11.1

ً  ذلك يعزي. المائة  سعارأ شهدته الذي االرتفاع إلى أساسا

ة المواد الغذائي
50

 سعر لها يتعرض التي لضغوطل ونظراً . 

 في المساهمة شأنه من الذي مراأل ،المصري الجنية صرف

 المحلية العملة قيمة تراجع عن الناتج التمرير أثر زيادة

 تشهد الذي االنخفاض من الرغم لىع وذلك. التضخم لمعدالت

 اإلجراءات إلى ضافةإ. الغذائية والسلع الخام المواد أسعار

 ضوء في. تدريجية بصورة الطاقة دعم نظم إلصالح المتبعة

 عام خالل التضخم معدل يتراوح أن المتوقع من فإنه سبق، ما

                                                   
 .2016التحليل الشهري للتضخم، يناير  –البنك المركزي المصري  ( 50)

 أن المتوقع من أنه كما. المائة في 11.5 مستوى حول 2016

 .المائة في 12 حوالي 2017عام  في التضخم معدل يبلغ

 2016 يناير شهر خالل التضخم معدل تراجع ،تونس في

 المائة في 4.1 نحو مع مقارنة المائة في 3.5 مستوى ليسجل

ً . 2015 ديسمبر شهر خالل مسجل  أسعار إلنخفاض انعكاسا

 المنزلية والطاقة والسكن والمشروبات األغذية مجموعة

والغاز والوقود الكهرباء خاصة
(51)

 التطورات تتماشى .

  الذي التدريجي التراجع مع 2016 يناير شهر خالل المذكورة

 لعام الثاني النصف من بداية تونس في األسعار مستوى شهده

 للنفط، العالمية األسعار لتراجع نتيجة ذلك جاء. 2015

 معدالت وتباطؤعند مستويات مرتفعة  البطالة معدل استقرارو

 التضخم معدل يكون أن المتوقع ومن. المحلية السيولة نمو

 إحتمال لتوقع ذلك ،المائة في 4.5 حدود في 2016 عام خالل

. والخاص العام القطاع من كل في األجور مستويات زيادة

 منظومة إلصالح اتخاذها المتوقع االجراءات إلى ضافةإ

 أن المتوقع فمن ،2017 عام خالل للتوقعات وبالنسبة. الدعم

 .المائة في 4.7 حول التضخم معدل يتراوح

 

ً  االستهالك، أسعار مؤشر تراجع ،للمغرب بالنسبة  وفقا

 جاء. المائة في 0.1 بنسبة 2016 يناير في التخطيط، لمندوبية

 الغذائية المنتجات أسعار لتراجع نتيجة أساسية بصفة ذلك

 تنعكس أن المتوقع ومن. التشحيم وزيوت الوقود ومجموعة

 لألسواق النفط أسعار في للتغيرات التلقائي التمرير ألية

 على ،2015ديسمبر  من بدءً  تطبيقها تم التي المحلية،

 اإلجراءات إلى ضافةإ ذلك. 2016 عام في التضخم معدالت

ً  المحددة المنتجات بعض بأسعار الخاصة الحكومية  مثل إداريا

 توفر مدى أن كما. البوتان وغاز األساسية الغذائية المواد

 بالقطاع الخاصة بالتطورات المرتبطة الغذائية المنتجات

 من سبق ما ضوء في. التضخم مستويات على يؤثر الزراعي

 0.5 حول 2016 عام خالل التضخم معدل يتراوح أن المتوقع

 المتوقع فمن ،2017 عام خالل للتوقعات وبالنسبة. المائة في

 .المائة في 1.4 نحو التضخم معد يبلغ أن

 

في  2.8بنسبة  انكمش معدل التضخم السنوي ،موريتانيا في

، يعزي ذلك بصفة أساسية لتراجع 2015المائة بنهاية ديسمبر 

أسعار المواد الغذائية نظراً لتحسن مستويات اإلنتاج 

الزراعي
(52)

. ومن المتوقع ان يتراوح معدل التضخم خالل 

في المائة. وبالنسبة لعام  1.2حول مستوى  2016عام 

 في المائة.  2.1، فإن معدل التضخم المتوقع يبلغ نحو 2017

 

 مجموعةمن  كل أسعار شهدتة الذي التراجع ساهم ،االردن في

 لألسعار العام المستوى تراجع في واإلنارة الوقود وبند النقل

 لتراجع نظراً  ذلك. المائة في 0.9 بنسبة 2015 عام خالل
                                                   

 . 2016يناير  -تونس –المعهد الوطني لإلحصاء (  51)
 . 2015ديسمبر  –المكتب الوطني لإلحصاء  ( 52)
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 األسواق في بها المرتبطة والخدمات والسلع النفط أسعار

ة العالمي
53

 الطلب مستويات إرتفاع تواصل ضوء وفي، 

 النازحين أعداد تزايد عن الناتج والخدمات السلع على المحلي

 أن المتوقع من التي التطورات إلى ضافةإ الجوار، دول من

 معدل يبلغ أن المتوقع من فإنه. العالمية النفط أسعار تشهدها

 لعام بالنسبة. المائة في 1.5 نحو 2016 عام خالل التضخم

 في 2.2 حوالي التضخم عدلم يبلغ أن المتوقع فمن ،2017

 .المائة

 

 2015 عام خالل لألسعار العام المستوى سجل ،لبنان في ماأ

 ً  المائة في 3.4 بلغت بنسبة إنكماشا
54

 الذي لإلنخفاض نظراً ، 

 والصحة والمساكن الغذائية المواد مجموعة أسعار شهدته

 العالمية األسعار شهدتة الذي للتراجع نتيجة ذلك جاء. والنقل

 النشاط تباطؤ إلى ضافةإ الخام، والمواد والغذاء للنفط

 تبني ظل وفي. المحلي الطلب مستويات وتراجع االقتصادي

 2016 عام خالل توسعية نقدية سياسة اللبناني المركزي البنك

 لحفز الخاص للقطاع الممنوح اإلئتمان مستويات زيادة بهدف

 األخرى التطورات إلى إضافة اإلقتصادي، النشاط مستويات

 أن المتوقع فمن الغذائية، والسلع الخام والمواد النفط ألسعار

 1.4 مستوى حول 2016 عام خالل التضخم معدل يتراوح

 يبلغ أن المتوقع فمن ،2017 عام صعيد على اما. المائة في

 .المائة في 1.8 حوالي التضخم معدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                   
 . 2016يناير  –التقرير الشهري  –البنك المركزي األردني (   53)
الجمهورية  – رئاسة مجلس الوزراء –إدارة اإلحصاء المركزي  ( 54)

 اللبنانية. 

تراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم خالل  ،السودان في

في  36.91في المائة مقارنة مع  16.9ليبلغ نحو  2015عام 

المائة للعام السابق
(55)

. وفي ظل اإلتجاه نحو هيكلة الدعم 

المركزي  الحكومي وتواصل السياسات المتخذه من قبل البنك

الهادفة نحو إحتواء الضغوط التضخمية من خالل االستمرار 

في تبني سياسة نقدية إنكماشية لخفض معدالت نمو السيولة 

المحلية وتمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية. ومن شأن 

تراجع أسعار النفط العالمية مساعدة البنك المركزي في تحقيق 

معدالت  تخفيضه واألهداف المرجوة من تطبيق سياسات

أن يبلغ معدل  2016التضخم. ومن المتوقع خالل عام 

من  2017في المائة. وبالنسبة لعام  15.8التضخم نحو 

  في المائة.  18المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 

                                                   
 الجهاز المركزي لإلحصاء. ( 55)
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  2017و 2016ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 3شكل رقم )

 اتجاهات األسعار

  2017و 2016خالل دول العربية ال التضخم في معدل ارتفاعالمتوقع من 

 )%(العربية  معدل التضخم في الدول

  

شهد معدالت التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط تن أويتوقع 

 2017و 2016عامي ارتفاعا  خالل 

ضخم في الدول العربية المصدرة للنفط )%( الت 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: 
في حين يتوقع ارتفاع معدالت التضخم بالدول العربية األخرى المصدرة 

 للنفط بمستويات أكبر 

 معدل التضخم: الدول العربية األخرى المصدرة للنفط )%(

 

ستتجه معدالت التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط نحو  كما 
  االرتفاع

 المستوردة للنفط )%(معدل التضخم: الدول العربية 

 

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

 تراجع األسعار العالمية للنفط والغذاء في عدد من دول المجموعة

 النفط والغذاءالرقم القياسي ألسعار  معدل التضخم: الدول العربية المستوردة للنفط )%(

 

 وتوقعات صندوق النقد العربي. رسمية تقديرات: المصدر

 

 الدولي البنك: لمصدر ا       
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 العام من األخير الربع خالل االقتصاديين أنظار اتجهت

 من يزيد أن توقع في الفيدرالي االحتياطي بنك إلى 2015

 استمرار ظل في( Federal Funds Rate) فائدته أسعار

 األمريكية المتحدة الواليات في االقتصادية المؤشرات تحسن

 البنك قام 2015 ديسمبر منتصف ففي. حصل ما وهذا

 نقطة 25 سقف من الفائدة سعر برفع األمريكي الفيدرالي

 في االرتفاع يستمر أن يتوقع كما أساس نقطة 50 إلى أساس

 على أساس، نقطة 100و 50 بمقدار 2017و 2016 عامي

 التوالي
56
. 

 االقتصاد على متعددة آثار السياسة لهذه يكون أن ويتوقع

السابقة التجارب إلى بالنظر العالمي
57
 ذلك يقلل أن يتوقع.  

 الناشئة، األسواق اقتصادات إلى األموال رؤوس تدفقات من

 ً  رغبة انخفاض ظل في وذلك لديها، الدين أدوات خصوصا

.  الفيدرالية الفائدة أسعار ارتفاع لدى المخاطرة في المستثمرين

 سعر ارتفاع هو الناشئة االقتصادات على المخاطر يعزز مما

ً  األمريكي، الدوالر صرف  ائتمان ارتفاع ظل في خصوصا

ً  وكونه الدول تلك في الخاص القطاع  في بالدوالر مقوما

الغالب
58
  

 السياسة تستمر حيث اليورو منطقة في حصل ما هو العكس

 سعر األوروبي المركزي البنك خفض فقد التوسعية النقدية

 نقطة 30 سالب إلى أساس نقطة 20 سالب مستوى من الفائدة

 خالل من المنطقة اقتصادات لتحفيز ديسمبر شهر في أساس

 البنك سياسة انعكست حيث المصرفي، االتمان نمو تحفيز

ً  األوروبي المركزي  للقطاع الممنوح االئتمان على إيجابيا

 الملفت. اآلن حتىو الكمي، التيسير سياسة بداية منذ الخاص

 ما بعكس اليورو صرف لسعر الطفيف االرتفاع هو األمر في

ً  يعكس الذي األمر متوقعا، كان ً  انخفاضا  سعر في أكبر نسبيا

 .النامية الدول عمالت صرف

                                                   

United Nations (2016) World Economic Situation 

Prospects 56  

OECD (2015), Issue 2, Economic Outlook 
57
  

 United Nations (2016) World Economic Situation 

Prospects 58  

 المركزي بنكها بإعالن أوروبا في بنظيراتها اليابان لحقت كما

 إلى لتصل( 2016 يناير شهر نهاية) بالسالب إيداع أسعار

ً . تاريخها في مرة ألول وذلك المائة في 0.1- مستوى  وعموما

ً  الدول هذه تواجه  لمستوياته األسعار مستوى رفع في تحديا

 وانخفاض األساسية السلع اسعار النخفاض نظراً  المستهدفة

ً  يؤثر مما والتجارة الصناعة مستويات  السلع أسعار على سلبا

 دول معظم في النقدية السياسة على الضغط من مزيداً  ويخلق

 .العالم

 العربية الدول جل رفعت فقد العربية، بالدول يتعلق فيما

 واحدة لليلة لديها االيداع أسعار بالدوالر المرتبطة

(overnight )لكي أساس نقطة وعشرين خمس بحوالي 

 المتحدة الواليات في الفائدة أسعار في االرتفاع تواجه

 دوراتها تماشي عدم تحدي الدول هذه لدى يبقى. األمريكية

 المتحدة الواليات في االقتصادية الدورة مع االقتصادية

 مع لديها التضخم معدالت ارتفاع حال وباألخص األمريكية،

 المتحدة الواليات كون مع االقتصادية دورتها أعلى في كونها

 معضلة في نفسها الدول هذه تجد. االقتصادية دورتها قاع في

 تقترب او لتطابق لديها اإليداع فائدة اسعار بخفض التزامها

 .الفيدرالي الفائدة سعر من

 تربط التي المنطقة دول من عينة يوضح (3الشكل رقم )

 صعوبات واجهت أنها نجد بالدوالر، عمالتها صرف أسعار

ً  منخفضة، لديها االسعار مستويات على االبقاء في  خصوصا

 زيادات الدول بعض شهدت حيث 2008-2003 الفترة في

 األجور في وارتفاعات التحتية البنية على االنفاق في كبيرة

 بينما لديها، التضخمية الضغوط تزايد إلى أدى مما والمرتبات

 11 أحداث أعقاب في منخفضة أمريكا في الفائدة أسعار كانت

 .سبتمبر

 كأداة الفائدة أسعار استخدام على الدول هذه قدرة عدم ظل في

 هذه تستطيع أدوات هناك فإن النقدية، للسياسة مباشرة غير

 أفضل لعل. النقدية للسياسة مباشرة كأدوات استخدامها الدول

 في فعاالً  يكون قد الذي النظامي االحتياطي هو ذلك على مثال

 كبير بشكل البوك على المالية أنظمتها تعتمد التي االقتصادات

 . الثانوية الدين أسواق أهمية تقل حيث

  2017و 2016ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات: ثانيا  

 التطورات النقدية والمصرفية
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 تحديات تواجه فهي للنفط، المصدرة العربية للدول بالنسبة

 تبعاً  الفائدة أسعار رفع احتمال مع لديها النفط دخل انخفاض

 2016 خالل األمريكية المتحدة الواليات في رفعها لتوقعات

 هذه في الهيكلية االصالحات أهمية من يعزز مما ،2017و

 أسعار انخفاض فإن للنفط، مصدرة الغير الدول في أما. الدول

 في التضخم معدالت خفض في ساهم األساسية المواد

ً  معظمها،  الدعم من الطاقة أسعار حرت التي تلك خصوصا

 ً  انخفاض استمرار في هو الدول هذه لبعض التحدي ولكن. كليا

ً  يضيف مما عمالتها صرف سعر  باالتجاه تضخمية ضغوطا

ً ) المعاكس  (.والسودان مصر حالة في خصوصا

 المتوقع فمن عام، بشكل العربي المصرفي للقطاع بالنسبة

ً  فيه الودائع نمو معدل انخفاض  النفط أسعار النخفاض تبعا

 لحجم بالنظر للنفط المنتجة الدول اقتصادات تباطؤ وتوقع

. العربية الدول ودائع إجمالي من نسبية الكبير المالية قطاعاتها

 مستوى على الحفاظ في القادمة السنوات في التحدي ويبقى

 الستمرار الحاجة رزتب وهنا المتعثرة الديون من منخفض

 هيكلية اصالحات إلى الدول تلك يدفع قد مما الحكومي اإلنفاق

ً  العام اإلنفاق مستويات على اإلبقاء في تساهم ومالية  من قريبا

 .الحالية مستوياتها

 للنفط المصدرة العربية الدول .1

 ةالعربي الخليج لدول التعاون مجلس دولأ( 

 على التعاون مجلس دول تحافظ الكويت، دولة باستثناء

 األمريكي، الدوالر مقابل الصرف أسعار من ثابت مستوى

 سعر تحديدلديها إمكانية أقل في  الدول هذه أن يعني وهذا

 الوقت، نفس في الصرف سعر تحديد على القدرة مع الفائدة

 ً  وإلى من األموال رؤوس لتحرك حرية وجود في خصوصا

 سيكون الدول، هذه في الفائدة أسعار تحليل وعند. الدول هذه

 السياسة فائدة سعر دولة كل تعتبره ما بين التفريق المهم من

 المثال، سبيل على قطر دولة إلى فبالنظر. األساسي النقدية

 النقدية للسياسة األساسي السعر هو الخصم سعر أن نجد

 السعودية مثل دول بينما المركزي، البنك اختيار حسب

 فائدة سعر هو( overnight) االيداع سعر تعتبر واإلمارات

 من تعلنه فيما الدول أن نجد األحوال، كل في. النقدية السياسة

 األمريكية الفيدرالية للفائدة األعلى الحد مع متقاربه بيانات

 الفائدة سعر من قليالً  أعلى بالعادة االيداع سعر ويكون

(. Effective Federal Fund Rate) المحقق الفيدرالي

 البنوك ودائع على الفائدة سعر تنشر التي الدول معظم أن فنجد

 مستويات عند كانت واحدة لليلة المركزي البنك لدى التجارية

 هذه رفعت حيث 2015 ديسمبر 16 لغاية المائة في 0.25

ً  كلها الفائدة أسعار الدول  واحدة لليلة االيداع فائدة وخصوصا

 الفائدة أسعار في الحادث التغير مع تزامنا المائة في 0.5 إلى

 .األمريكية

 عملتها تربط معروف هو كما فإنها الكويت، دولة يخص فيما

 لديها الخصم سعر برفع كذلك قامت ولكنها عمالت، بسلة

ً  يأتي هذا. أساس نقطة وعشرين بخمس أيضا  مع متسقا

 األمريكي الدوالر يكون أن المتوقع من أنه حيث التوقعات

 يكون أن يتوقع بالتالي .عمالتها سلة في حصة أكبر صاحب

 الفائدة أسعار في للتغيرات االستجابة من نوع هناك

 اختارت التي مثالً  عمان موقف نفس يكن لم هذا األمريكية،

 في واحد مستوى عند لديها االقتراض فائدة سعر على اإلبقاء

 .تغيير دون المائة

يعرض الجزء التالي التطورات النقدية والمصرفية على 

 مستوى دول المجموعة.

 سعر برفع النقد مؤسسة قامت، المملكة العربية السعوديةفي 

 من(  Reverse Repo) المعاكس الشراء إعادة اتفاقية فائدة

 أبقت بينما متوقعاً، كان ما وهو المائة، في 0.5 إلى 0.25

 الشراء اتفاقية فائدة سعر على السعودي العربي النقد مؤسسة

 ويتوقع. تغيير بدون المائة في 2 مستوى( Repo) المعاكس

 بنسبة القادمين العامين خالل اإليداع فائدة سعر رفع يستمر أن

 االيداع فائدة سعر ويرتبط. التوالي على المائة في 1.0و  0.5

 حداً  يسطل حيث البنوك بين اإلقراض فائدة بسعر كبير بشكل

 وهو( interbank rate) البنوك بين الفائدة لسعر أدنى

 من الممنوحة القروض لتسعير العادة في يستخدم الذي السعر

 .البنوك قبل

 االنخفاض هو النقدي الجانب في مالحظته يتم ما أبرز لعل

 نموه معدل بلغ حيث( M2) النقود عرض نمو معدل في

 منذ له مستوى أدنى وهو ،2015 العام بنهاية 2.49 السنوي

 ولكن النقدية القاعدة نمو معدل انخفض بالمقابل. 1998 العام

 إلى تصل بنسبة 2015 العام خالل نمت حيث أقل بشكل

 أن نجد النقود عرض مكونات إلى وبالنظر. المائة في 6.56

 انخفضت التي الطلب تحت الودائع بند في كان انخفاض أكبر

ً  األولى المرة وهي المائة، في 1.3  بحوالي  التي أيضا

 ويالحظ ،1998 العام منذ الطلب تحت الودائع فيها تنخفض

 هذا اسباب أكبر هي المحلية بالعملة الحكومية الودائع أن

 .االنخفاض

 كان وإن ينمو الخاص للقطاع االئتمان يزال ما ذلك، رغم

 بنهاية المائة في 10 بلغت حيث الماضي العام من أقل بنسبة
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 يواجه الذي التحدي يبقى(. 2014 للعام المائة في 12) 2015

 القدرة في هو في القادمين العامين خالل المصرفي القطاع

ً  الحكومية، الودائع في االنخفاض استبدال على  في خصوصا

 تركز وبالتالي السعودي، االقتصاد في البنوك عمل تركز ظل

 توفير استمرار في هو فالتحدي. المحلية العملة على اقراضها

 لهذا الحكومي الدين مزاحمة وعدم الخاص لقطاع االئتمان

ً  االئتمان  من الحكومية الودائع انخفاض ظل في خصوصا

 السلطات من المفروضة للودائع القروض نسبة وثبات جهة،

 العربية المملكة في اإلشرافية السلطات تلجأ وقد اإلشرافية،

 العامين خالل السقف هذا في النظر إعادة إلى السعودية

 .القادمين

 أسعار في كبير تذبذب وجود عدم المالحظ من فإن أخيراً،

 وجود يالحظ ولكن الماضي، العام خالل البنوك بين الفائدة

 يعزى قد العام بنهاية البنوك بين الفائدة اسعار في ارتفاع

 تم الذي النقد مؤسسة لدى االيداع فائدة سعر في لالرتفاع

 سعر ارتفع حيث 2015 ديسمبر شهر منتصف عنه االعالن

 اغسطس، في المائة في 0.6 مستوى من البنوك بين الفائدة

 ارتفاعاً  يمثل مما 2016 يناير شهر في 1.4 مستوى إلى

أدى ذلك إلى . فقط أشهر ستة خالل المائة في 140 بنسبة

 الريال على البنوك بين الفائدة أسعار بين الفارق ارتفاع

 شهر في الفارق بلغ فقد ٬األمريكي الدوالرو السعودي

 األمريكي الدوالر بين شهر لمدة الفائدة لسعر 2015 أغسطس

 أن الفارق لبث ما المائة، في 0.4 حوالي السعودي والريال

 ارتفاع بنسبة أي المائة، في 0.95 إلى يناير شهر بنهاية وصل

 .المائة في 153 بحوالي تقدر

ً  تواجه التي، قطردولة في   ظل في خصوصا  مماثلة ظروفا

 سعي البنك المركزي القطري ظل وفي النفط، أسعار نخفاضا

 لإليداع الفائدة سعر استمر الصرف وأسعار األسعار الستقرار

 من بقليل أعلى يزال ما حيث المائة في 0.75 مستوى عند

 والملفت األمريكية، المتحدة الواليات في الفائدة أسعار سقف

 رفع مع الفائدة سعر برفع القطرية السطات قيام عدم هو

 مستواها عند تزال ما حيث الفائدة ألسعار المتحدة الواليات

 االقتصاد في المتوقع التباطؤ بسبب ذلك ولعل السابق،

 التوسعية النقدية السياسة باستمرار السلطات ورغبة القطري

 .المتوقع التباطؤ ذلك لمواجهة

 آخر تشير حيث النقود عرض في االنخفاض مقدار هو الملفت

 إلى ليصل( M2) النقود عرض نمو انخفاض االحصاءات

 وانخفاض الماضي، العام في مستواه عن فقط المائة في 0.4

(M3 )في كان األكبر االنخفاض ولعل. المائة في 0.7- بنسبة 

 116 مستوى من انخفض حيث األجنبية الموجودات صافي

 نهاية قطري لاير مليار 32 مستوى إلى 2015 يناير في مليار

 المائة، في 72.1- قدرها انخفاض بنسبة أي 2016 يناير

 التجارية البنوك مطلوبات في ملحوظ ارتفاع بسبب ذلك وكان

 االئتمان ارتفاع في هو االيجابي الجانب. األجنبية العمالت من

 على مباشر بشكل انعكس مما المائة في 20 بحوالي المحلي

 في 109 من ارتفعت حيث للودائع القروض إجمالي نسبة

 بنهاية المئة في 118 حوالي إلى لتصل 2015 يناير في المائة

 .2016 يناير

 ديسمبر صفتمن في السلطات قامت، البحرين مملكةفي 

 0.25 من واحدة لليلة الودائع على الفائدة سعر برفع 2015

 نظراً  المنطقة في أخرى دول فعلت كما المائة في 0.5 إلى

 الفائدة أسعار باقي كما األمريكي، بالدوالر عملتها الرتباط

 سعر البحريني المركزي البنك ويعتبر النسبة بنفس لديها

 النقدية السياسة سعر هو ألسبوع وميال ودائع على الفائدة

 . المائة في 0.75 إلى 0.5 من بدوره ارتفع والذي األساسي

 االستقرار تقرير فيشير المصرفي، القطاع بأداء  يتعلق وفيما

 في العاملة البنوك من الممنوحة القروض ارتفاع إلى المالي

 ترقباً  األخير الربع خالل الفائدة أسعار ارتفاع رغم البحرين

 الفائدة ألسعار بيانات توافر عدم ورغم الفائدة، أسعار لرفع

 البنك لرفع تبعا ارتفاعها المتوقع فمن الرابع، الربع نهاية

 سعر على مباشرة تنعكس ما عادة التي فائدته أسعار المركزي

 من الممنوع االئتمان على وبالتالي البنوك بين االقراض فائدة

 المصرفي القطاع يزال ما عام، وبشكل. المصرفي القطاع

ً  جيد بأداء يتمتع  المال رأس معدالت ارتفاع ظل في خصوصا

 رغم ٬المتعثرة الديون اجمالي في االنخفاض واستمرار

 .النفط أسعار انخفاض استمرار

 فائدة سعر على النقدية السلطات أبقت فقد ،عمان سلطنةفي 

 الملفت تغيير، دون المائة في 1 مستوى عند للبنوك اإلقراض

 إيداع شهادات  بإصدار مرتبط اإلبداع سعر أن األمر في

 المركزي البنك ولكن المائة، في 0.25 عليه الفائدة سعر وكان

 يحدث فلم وبالتالي الشهادات هذه اصدار عن توقف قد العماني

 قام ما إذا المتوقع ومن. سعرها في رسمي تغيير أي

 في 0.5 فائدة بسعر تكون أن القادمة الفترة خالل بإصدارها

 سعر وارتباط الدوالر فائدة سعر ارتفاع إلى بالنظر المائة

 .به العماني الريال صرف

 القطاع يزال ما العماني، االقتصاد يشهده الذي التباطؤ ظل في

ً  جيدة بصورة ينمو المصرفي  الممنوح االئتمان في خصوصا
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 شهر بنهاية بالمائة 10.2 بنسبة نما الذي الخاص للقطاع

 التي الودائع اجمالي على ذلك وانعكس. 2015 ديسمبر

 الحكومية الودائع انخفاض رغم المائة في 3.6 بنسبة ارتفعت

 للقطاع المتميز األداء هذا انعكس. المائة في 3.4  بنسبة

 بنسبة نما الذي( M2) النقود عرض ارتفاع في المصرفي

 البنوك بين ما في الفائدة أسعار انخفاض ولعل. المائة في 9.4

 مما عام بشكل اإلقراض فائدة اسعار على انعكس واحدة لليلة

 رفع خيار العماني المركزي البنك لدى يبقى. فيها النمو عزز

 المتحدة الواليات في الفائدة اسعار رفع حال في الفائدة سعر

 .2016 خالل متوقع هو كما

الهامش  برفع المركزي المصرف قام، اإلماراتفي 

 أسوة التي يصدرها على شهادات فائدةال سعرل المستهدف

، وذلك المائة في 0.5 إلى 0.25 من المنطقة في أخرى بدول

ً مع قرار االحتياطي الفيدرالي في هذا الشأن، مما قد  تماشيا

 قبل من الممنوح االئتمان على وبالتالي التمويل تكلفة يزيد من

  بنسبة (M2) النقود عرض ارتفع بينما. المصرفي القطاع

نتيجة الرتفاع الودائع ، 2015 عام بنهاية المائة في 5.5

أما . في المائة 8.1، بينما ارتفع االئتمان المحلي بنسبة النقدية

إلى نهاية شهر  2015في الفترة من نهاية شهر ديسمبر 

في المائة  1، فقد ارتفع االئتمان المحلي بنسبة 2016فبراير 

في المائة رغم  0.3بينما ارتفع االئتمان للقطاع الخاص بنسبة 

 الطفيف في الودائع. االنخفاض

 ويتمثل األجنبية، العمالت من بسلة الدينار يرتبط ،الكويت في

 البنك قام الذي الخصم، سعر في النقدية السياسة فائدة سعر

 في 2.25 إلى المائة في 2 من 2015 عام برفعه المركزي

 الواليات في الفيدرالية الفائدة سعر لرفع استجابة المائة

 .المتحدة

 األخرى النفطية الدول. ب(

نظراً  غيرها من أصعب تكون الدول لهذه التوقعات لعل

 للتطورات الداخلية.

( M2) النقود عرض مستوى في نمو وجود يالحظ، ليبياففي 

 في الملفت المائة، في 9 بحوالي 2015 عام خالل ارتفع حيث

 انخفض حيث النقدية القاعدة في النمو يعكس أنه هو النمو هذا

 تشهده الذي االنخفاض في ألجل الودائع واستمرت النقد شبه

 العام، خالل يذكر نمو دون االئتمان اجمال وبقي. 2014 منذ

ً  منخفض للودائع القروض مستوى بقاء مع  مستوى عند نسبيا

 هو كما التجارية البنوك ايداع سعر بقي كما. المائة في 28

 تطبيق على جاري العمل يزال وما المائة في 0.25 عند

 .االسالمية الصيرفة نظام في المتبع النقدية السياسة أدوات

 انخفاض في النفط أسعار في االنخفاض أثر، العراقفي 

( M2) النقود عرض انخفض حيث ٬كبير بشكل السيولة

 الفائدة سعر وبقي 2015 ديسمبر بنهاية المائة في 0.5 بنسبة

 كما المائة، في 1 مستوى عند واحدة لليلة البنوك ودائع على

 االيرادات انخفاض بسبب األجنبية االحتياطيات انخفضت

ً  يشكل مما النفطية  للحفاظ العراقي المركزي البنك لقدرة تحديا

 االئتمان ارتفاع ورغم. العراقي الدينار صرف سعر على

 اال ،2016 سبتمبر لنهاية 7.7 بنسية المحلية بالعملة الممنوح

 إلى انخفاضه معدل ليصل انخفض الخاص للقطاع االئتمان أن

 كبيراً  االرتفاع كان حيث ،2015 سبتمبر بنهاية المائة في 8

 في 25.4 مستوى إلى ليصل للحكومة الممنوح االئتمان في

 وزيادة الدخل انخفاض يبقى. 2015 سبتمبر بنهاية المائة

 أن كما العراقي، االقتصاد يواجه ما أكبر المصروفات

 .الخاص القطاع يزاحم للحكومة االقراض

 حيث السيولة مستوى على التباطؤ أثر بدا أيضا، الجزائرفي 

 ،2015 سبتمبر شهر لغاية فقط المائة في 0.8 بنسبة نما

ً  كبيرة بنسبة كذلك الطلب تحت الودائع وانخفضت  نسبيا

 االتمان ارتفاع هو الملفت. المائة في 12 حوالي إلى وصلت

 القروض مستوى رفع إلى أدى مما أيضا، المئة في 13 بنسبة

 نهاية السابق مستواه من المائة في 89 مستوى إلى للودائع

 .المائة في 76 البالغ 2014

 للنفط المستوردة العربية الدول. 2

 فائدة سعر برفع المصري المركزي البنك قام، مصرفي 

 50 بواقع 2015 ديسمبر شهر نهاية في واحدة لليلة اإليداع

 في مستواه نفس وهو المائة في 9.25 إلى ليصل أساس نقطة

م بداية العا
59
ً  التضخمية الضغوط لمواجهة ،  في خصوصا

 وصل حيث التضخم مكونات من والمشروبات الطعام مكون

 كما. 2016 يناير بنهاية المائة في 10.1 إلى التضخم مستوى

 صاحبه(  M2) النقود عرض مستوى في االرتفاع أن يالحظ

 على 15.9و 18.6) متقاربه بنسب النقدية القاعدة في ارتفاع

 كبير تغير وجود عدم يعني ما( 2015 ديسمبر بنهاية التوالي

 الضغوط تعزيز في يساهم وما النقود دوران معدل في

                                                   
59
برفع سعر الفائدة منتصف  يجدر بالذكر قيام البنك المركزي المصري 

كما تم خفض  10.75نقطة أساس ليصل إلى  150شهر مارس بحوالي 

 8.78سعر صرف الجنيه المصري أمام الدوالر ليصل إلى  
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 البنك يدعو ما هو النقود عرض في االرتفاع هذا. التضخمية

 السيولة فائض سحب بغرض الفائدة سعر رفع إلى المركزي

ً  المرتفع التضخم هذا لكبح محاولة في االقتصاد من . نسبيا

ً  منخفضة للودائع القروض نسبة تزال ما عام، بشكل  عند نسبيا

ً  المائة في 41 مستوى  يشكل بينما ،2015 بنهاية تقريبا

 المائة في 13 حوالي نسبته ما العام للقطاع الممنوح االئتمان

 نمو إلى 2015 بنهاية البيانات وتشير االئتمان إجمالي من

 مقارنة المائة في 18.8 حوالي بلغ االئتمان لمستوى سنوي

 .السابق العام المائة في 14.4 بلغ نمو بمعدل

 األوراق حجم هو المصري المصرفي القطاع في الالفت

 اجمالي من المائة في 141 نسبته ما تشكل حيث لديه المالية

 من طلوباتمال صافي إلى وبالنظر المصرفي، االئتمان

 المئة في 67 تبلغ النسبة أن نجد االئتمان اجمالي إلى الحكومة

 حيث السابق، العام المائة في 64 بنحو مقارنة 2015 نهاية

 من المائة في 94.5 نسبته ما الحكومية الدين أدوات تشكل

 .التجارية البنوك لدى المالية األوراق محفظة إجمالي

 العام عن السيولة نمو معدل انخفاض  يالحظ، تونس يف

 بنسبة 2015 بنهاية( M2) النقود عرض نما حيث الماضي

 نمو بنسبة مقارنة السابق، العام مستواه عن المائة في 3.8

 النخفاض ونظراً . 2014 بنهاية المائة في 8.2 بلغت سنوية

 وتباطؤ 2016 فبراير بنهاية المائة في 3.3 لحوالي التضخم

 المركزي البنك فإن المائة في 0.5 بنسبة ينمو الذي االقتصاد

 إلى لتصل 2015 اكتوبر في لدية الفائدة سعر خفض التونسي

 الفائدة سعر متوسط انخفاض إلى ذلك أدى. المائة في 4.25

 . 2015 نهاية المائة في 4.28 إلى ليصل البنوك بين

 خالل تطبيقها يزمع األجور في زيادات هناك أن بالذكر يجدر

 االقتصاد ارتباط يزال وما التضخم معدل يرفع قد مما 2016

 وجه على فرنسا) أوروبا في االقتصاديين بشركائه التونسي

 في التونسي االقتصادي لألداء األكبر المحدد يعد( التحديد

 سلبا يؤثر فرنسا في النمو تباطؤ أن حيث الصادرات مجال

 المركزي البنك أن بالذكر يجدر. التونسي االقتصاد على

  الفرنسي المركزي البنك مع التعاون صدد في التونسي

 العامين خالل النقدية للسياسة التشغيلي اإلطار لتطوير

ً  القادمين  وسوق النقد اسواق تطوير مجال في خصوصا

 تعزيز بهدف( interbank market) البينية البنوك

 .الشفافية وزيادة القانوني اإلطار

،المغرب في
 

 نتيجة لالقتصاد اإليجابي األداء استمر

 الماضية الخمس السنوات اتباعها تم التي المالية لإلصالحات

 توقع أن إال. المائة في 2 مستوى دول التضخم معدل بقاء مع

 المركزي بالبنك أدى المقبل العام االقتصادي النمو انخفاض

 وما المائة، في 2.5 مستوى عند الفائدة سعر على االبقاء إلى

 إذا الفائدة أسعار خفض على القدرة المركزي البنك لدى يزال

ً  العام خالل الحاجة دعت ما  معدالت تتحسن لم إذا خصوصا

 االئتمان نمو معدل بلغ حيث الخاص للقطاع االئتمان نمو

فقط المائة في 0.3 نسبته ما 2015 بنهاية
60
. 

 بل تضخم وجود عدم انخفاض هو الملفت كان، األردنفي 

. المائة في 1.53 بنسبة المستهلكين أسعار في انكماش يوجد

 عند( core inflation) األساس التضخم مستوى يظل بينما

 عام خالل االقتصادي للتباطؤ وكان  المائة في 3.5 مستوى

 حيث واحدة لليلة االيداع فائدة اسعار على مباشر اثر 2015

 إلى أدى مما 2015 منصف في المائة في 1.5 إلى خفضها تم

 الثاني النصف في الخاص للقطاع االئتمان مستوى في تحسن

 ظل في القادم العام خالل استمراره ومتوقع الماضي العام من

 في للودائع القروض نسبة ارتفعت حيث الفائدة، أسعار ثبات

 64.7 إلى 2014 عام المائة في 63.3 من المصرفي القطاع

 في االقتصادي األداء تحسن ويتوقع ،2015 عام المائة في

 .له المجاورة الدول في األمني الوضع تحسن ما إذا األردن

ً ، لبنانفي   األداء على بأثرها اإلقليمية التطورات تلقي أيضا

ً  يخلق ما ،التطورات الداخلية إلى إضافة االقتصادي  ضغوطا

 القطاع أداء يظل فيما. التجاري والميزان العامة الميزانية على

ً  المصرفي  أنه اللبناني االقتصاد ميزتي حيث عام بشكل ايجابيا

 يتجاوز حيث للنقود خلقا المنطقة اقتصادات أعلى من

( M2) النقود عرض ويستمر ، 8 مستوى النقدي المضاعف

 على المائة، في 8.9و 7.1 بمعدل بالنمو النقدية والقاعدة

 على النفط أسعار انخفاض يؤثر وقد. 2015 بنهاية التوالي

 من التحويالت تستحوذ حيث بالخارج العاملين تحويالت

 على المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية المملكة

 . جبالخار العاملين تحويالت اجمالي من المائة في 21 حوالي

ً  مرتفع التضخم معدل يزال ما ، السودان في  وتزامن نسبيا

 نمو مع( الحقيقي االقتصادي النمو انخفاض ظل في) ذلك

ً  كبير  بلغت حيث المختلفة بتعاريفه النقود عرض في نسبيا

 20.5 بحوالي( M1)و( M2) للسيولة السنوي النمو نسبة

 القطاع في والالفت. التوالي على المائة، في 22.7و

 القروض لمستوى النسبي االرتفاع هو السودان في المصرفي

 بلغت الودائع اجمالي إلى الخاص القطاع فقروض للودائع،

                                                   
حسب ما سبق توقعه فقد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة نهاية  60

 نقطة أساس. 25بواقع  2016شهر مارس 
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 مطلوبات لها أضفنا ما وإذا ،2015 نهاية المائة في 68.6

 في 101.9 إلى النسبة ترتفع العامة والمؤسسات الحكومة

 مرتفعة تكون النسبة هذه ولعل الودائع، إجمالي من المائة

 كبيراً  يعد السودانية البنوك رأسمال أن إال الشيء بعض

 للقطاع التمويل إجمالي بلغ فقد أصوله، حجم إلى رظنبال

 المدفوع المال رأس أضعاف 4 الحكومة مطلوبات مع الخاص

 المال رأس أن تعني وهي كبير، بشكل حصيفة نسبة وهي

 القروض، إجمالي من المائة في 25 حوالي يشكل المدفوع

 إجمالي من المائة في 15 حوالي المدفوع المال رأس ويشكل

 دول في األخرى بالبنوك مقارنة كبيرة نسبة وهي األصول

 .المنطقة

 النخفاض نظراً  التضخمية الضغوط انخفضت ،موريتانيا في

 خالل المحلية السيولة نمو وانخفاض المستوردة السلع أسعار

 يبلغ أن ويتوقع األسعار، مستوى انكماش إلى أدى ما 2015

 تتوقع وال 2016 عام المائة في 1.2 مستوى التضخم

 الحالي الوقت في الفائدة أسعار في تغيير أي النقدية السلطات

 .المقبل العام االقتصادي األداء بتحسن رهنا ذلك ويبقى
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  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء(: 4شكل رقم )

 والمصرفيةالتطورات النقدية 

 2015في المائة عام  5.36 إلىالسيولة  نمو انخفاض 
 )%(معدل نمو السيولة في الدول العربية 

  2015أدى ذلك إلى انخفاض معدل االستقرار النقدي في العام 

 2015 *االستقرار النقدي عاملم

 
 د.صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموح المصدر:

 
 *االقتراب من الواحد يعني زيادة مستويات االستقرار النقدي.

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

 معدالت نمو الناتج الحقيقيب مقارنةنمو السيولة المحلية  مع انخفاض
 (2015ومعدل نمو الناتج ) M2معدل نمو السيولة المحلية 

 

في الدول العربية التي  رفع أسعار الفائدة  2017و 2016 ييتوقع عام

  تتبني نظما  ثابتة للصرف
 2015 أسعار فائدة السياسة النقدية

 

 العربية. ومؤسسات النقد المصدر: المصارف المركزية .صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد.المصدر: 

من المتوقع بقاء اسعار الفائدة مرتفعة في بعض الدول التي في حين 

 تتبنى نظما  مرنة للصرف
 2015أسعار فائدة السياسة النقدية 

 

 مع تباين لمستويات التضخم في الدول ذات سعر الصرف الثابت

  

 إحصاءات صندوق النقد العربيالمصدر:  المصارف المركزية العربية. المصدر:

 هوان يساهم في دفع النشاط االقتصادي إذا ما حافظ على نمو ان يرتبط أداء المصارف باإلنفاق الحكومي 2016ويتوقع في عام 

 تطور حجم القطاع المصرفي العربي مقارنة بعدل النمو الحقيقي تطور بيانات القطاع المصرفي العربي )مليار دوالر(

 

 اتحاد المصارف العربية.:المصدر
 

المصارف العربية.اتحاد : المصدر  
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وإن اختلفت  ،2015خالل عام على أوضاع المالية العامة في الدول العربية  ملموسةكان للتغيرات في األسعار العالمية للنفط تأثيرات 

تلك التأثيرات حسب مجموعات الدول العربية المختلفة. فمن جهة تأثرت موازنات الدول العربية المصدرة للنفط جراء تراجع األسعار 

على اإليرادات النفطية التي تسهم بالجزء ، وهو ما انعكس بشكل كبير 2015و 2014في المائة ما بين عامي  49العالمية للنفط بنحو 

استفادت الدول العربية المستوردة للنفط من بقاء األسعار العالمية للنفط من جهة أخرى، من اإليرادات العامة في هذه البلدان. األكبر 

التي –األساسية  السلعال سيما على ضوء ارتفاع كلفة بنود دعم ، عند مستويات منخفضة خففت من الضغوط على الموازنات العامة

مكنها من المجموعة حيزاً مالياً بعض دول لوفر هذا االنخفاض ، حيث في موازنات هذه الدول -كبر منهايشكل دعم الطاقة الجزء األ

 وهو ما انعكس إيجاباً على أوضاع المالية العامة.  ،زيادة االنفاق االجتماعي والرأسمالي

أو للنفط سواء تلك المصدرة  2016و 2015خالل عامي دول العربية بشكل عام في المن أبرز ما اتسمت به مالمح السياسة المالية 

العام المستوردة له التركيز بشكل كبير على تنفيذ حزم واسعة النطاق من إصالحات المالية العامة استهدفت ضبط مستويات االنفاق 

 تواجهوء التحديات التي ال سيما على ض ،ودعم اإليرادات بهدف التحرك باتجاه ضبط أوضاع الموازنات العامة وضمان استدامتها

جاء اإلصالح الضريبي على رأس أولويات صانعي السياسات المالية في البلدان في هذا اإلطار،  .السياسة المالية في هذه البلدان

من خالل مراجعة شرائح  ائبالعربية حيث بُذلت جهود عدة لدعم حصيلة اإليرادات الضريبية وضمان عدالة وكفاءة منظومة الضر

إلى االتجاه القيمة المضافة وعلى ضرائب ال، إضافة إلى االتجاه إلى تبني أو إصالح منظومة ائب على الدخل وأرباح الشركاتالضر

توجيه النظام الضريبي لدعم المشروعات والحرص على والمكاسب الرأسمالية لممتلكات العقارية على افرض ضرائب جديدة 

، إلى مستويات األرباح المحققةحجامها وتختلف وفقاً ألسبية للضرائب على الشركات أسعار نالصغيرة والمتوسطة من خالل فرض 

تحول االهتمام نحو ضبط بنود االنفاق  ،. من جهة أخرىالواعدةجانب االستفادة من حصيلة بعض اإليرادات الضريبية لدعم المناطق 

ً في إصالح منظومة دعم السلع  العام من خالل ترشيد مستويات االنفاق الجاري عبر ضبط نفقات األجور والمرتبات والمضي قدما

مستهدفات مع ال يتماشىبما  لتنفيذ المشروعات االستثماريةاألساسية، إضافة إلى رفع كفاءة االنفاق االستثماري ووضع أولويات 

التنويع المشروعات التي من شانها زيادة مستويات التنموية والتركيز على دعم قطاعات التعليم والصحة والبنية األساسية و

ً كبيراً برفع مستويات شفافية وكفاءة عمليات إدارة الموازنة العامة وخفض كما االقتصادي.  أولت الحكومات العربية اهتماما

 ً . واكب ذلك اتإلى عدم تجاوز تلك المستهدفبقدر المستطاع وسعت  ،ها خالل مدى زمني متوسطكمية ل العجوزات ووضعت أهدافا

وتمويله من مصادر تساعد على  هزيادة متوسط آجال إصدارات وحرص على ،إدارة الدين العاملرفع كفاءة عمليات جهود موازية 

     .ضمان االستدامة المالية

ً بنسبة شهدت اإليراد، 2015خالل عام  انخفاض اإليرادات العامة في بما يعكس في المائة  31ات العامة في الدول العربية انخفاضا

، فيما ساهم ارتفاع مستوى اإليرادات في المائة 42 بنسبة نتيجة التراجع في مستوى اإليرادات النفطيةللنفط الدول العربية الُمصدرة 

في الدول العربية العامة من تأثير تراجع اإليرادات جزئياً في الحد في المائة  7سبة تقارب بنالعامة في الدول العربية المستوردة للنفط 

احتواء الزيادة في  علىالمنتجة الرئيسية للنفط. من جانب آخر ساعدت اإلصالحات المالية المنفذة في العديد من البلدان العربية 

، استناداً لما سبقفي المائة العام السابق.  9بنسبة كمجموعة مستوى الدول العربية مستويات النفقات العامة، التي سجلت تراجعاً على 

 2014في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2.8العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية من  تشير التقديرات إلى ارتفاع

لعربية الُمصدرة للنفط بشكل رئيسي من خالل السحب من الفوائض . تم تمويل العجوزات في الدول ا2015في المائة عام  11.4إلى 

المالية وبعض إصدارات الدين المحلية، فيما تم تمويلها في الدول العربية المستوردة للنفط بشكل رئيسي من خالل إصدارات الدين 

  المحلية وبعض اإلصدارات بالعمالت األجنبية.

 

 2017و 2016 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات: ثانيا  

 التطورات المالية



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 38                                                                                                                       صندوق النقد العربي

ً في الموازنة المجمعة للدول العربية العجز أن يشهد من المتوقع ، 2016ما في عام أ في المائة على ضوء  11.6إلى نحو طفيفاً  ارتفاعا

فيما  ،على اإليرادات النفطية المتوقعةبدوره وهو ما سينعكس  ،التوقعات باستمرار بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة

يكون لالنخفاض المتوقع س. في المقابل، لنمو على المستويين الدولي واإلقليمييتوقع أن تتأثر اإليرادات الضريبية باستمرار ضعف ا

ً إيجابي اً تأثيرفي المائة العام الجاري  6للنفقات العامة بنسبة  في ظل تواصل تنفيذ عدد من سياسات الضبط  ةوضاع المالية العامأعلى  ا

ً . من المتوقع أن تشهد أوضاع االمالي ً لموازنات العربية تحسنا تراجع  2017عام من المتوقع أن يشهد حيث ، العام المقبل ملحوظا

في المائة، حيث ستعمل عدة عوامل على دعم أوضاع المالية  7.8إلى  كنسبة من الناتج المحلي عجز الموازنة المجمعة للدول العربية

يرادات زيادة اإلكذا وفي المائة،  15بنسبة لعالمية للنفط ألسعار االمتوقع لتعافي ارتفاع اإليرادات النفطية نظراً للتوقع العامة من بينها 

ضافة إلى بدء ظهور أثر ين، إيتحسن النشاط االقتصادي في الدول العربية وعدد من شركائها التجاريين الرئيسالضريبية مع 

بعد هذا االستعراض الموجز لتوقعات . 2020إصالحات المالية العامة المتعددة التي يجري تنفيذها وفق أطر زمنية تمتد حتى عام 

 التوقعات على مستوى مجموعات الدول العربية المختلفة.يعرض الجزء التالي أوضاع المالية العامة، 

 للنفطصدرة الم العربية الدول. (1

ع ال زالت التطورات في السوق العالمية للنفط واألوضا

صدرة للنفط الداخلية التي تشهدها بعض الدول العربية المُ 

ُ . تنعكس على أوضاع المالية العامة في هذه البلدان رجمت ت

هذه التطورات في صورة تراجع في اإليرادات النفطية 

أثر على مستوى اإليرادات العامة التي لدول المجموعة 

مقارنة  في المائة 37العام الماضي بنحو  اً ضاانخفسجلت 

، حيث 2014بمستوى اإليرادات العامة المسجل عام 

مليار  300تراجعت اإليرادات العامة لهذه الدول بنحو 

على مستوى النفقات فقد شهدت انخفاضاً أما . دوالر

ً في إطار جهود الضبط المالي التي تم تبنيها  ملحوظا

 انخفضتللتخفيف من تراجع األسعار العالمية للنفط، حيث 

في المائة العام  11.5ت العامة لدول المجموعة بنسبة النفقا

من المتوقع ارتفاع العجز في  على ضوء ما سبق،السابق.  

موازنة مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط خالل عام 

في المائة من الناتج المحلي  12.9ليصل إلى  2015

. من 2014في المائة عام  1.3 بعجز بلغاإلجمالي مقارنة 

في  15لتراجع المتوقع لألسعار العالمية للنفط بحدود شأن ا

العام الجاري مقارنة بمستويات األسعار السائدة عام المائة 

ً مواتية الوبقاء األوضاع غير  2015 لزيادة كميات نسبيا

االنتاج النفطي في بعض دول المجموعة أن يعمال على 

االبقاء على مستويات عجز الموازنة في دول المجموعة 

 تراجع أدىفي المائة العام الجاري.  13.30ند مستوى ع

 المجموعة دول من عدد اتجاه إلى للنفط العالمية األسعار

 موازناتها في النفط ألسعار منخفضة تقديرات تبني إلى

 المعتمدة النفط أسعار تقديرات تراوحت. 2016 لعام العامة

 40-25 بين ما عتمدةالمُ  العربية الموازنات من عدد في

 األخرى الموازنات بعض اعتمدت بينما للبرميل، دوالر

 النفط ألسعار الحالية بالمستويات بالقياس مرتفعة تقديرات

 التقديرات ظل في. للبرميل دوالر 60-40 بين تراوحت

 من العربية، الموازنات بعض في النفط ألسعار المنخفضة

 لهذه الفعلية العامة اإليرادات مستوى ارتفاع المحتمل

 ما وهو الموازنات في الُمقدرة باإليرادات مقارنة الدول

 ،2017أما خالل عام . العجز تقديرات تراجع إلى سيؤدي

في المائة من  8.4فمن المتوقع تراجع العجز إلى مستوى 

الناتج في ظل التوقعات بتعافي أسعار النفط واتجاه 

األوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة إلى التحسن 

 بشكل تدريجي. 

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  . أ

أدى االتجاه النزولي ألسعار النفط إلى تراجع ملموس في 

ن لدول مستوى اإليرادات النفطية لدول مجلس التعاو

مقارنة  2015عام المائة في  46الخليج العربية بنسبة 

بمستويات اإليرادات النفطية المسجلة العام السابق. إزاء 

شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج  ،هذه التطورات

تصاعد وتيرة  2016و 2015العربية خالل عامي 

سياسات التصحيح المالي التي استهدفت ترشيد االنفاق 

ودعم اإليرادات العامة وتنويع مصادرها إضافة إلى العام 

العمل على تبني سياسات لضمان االنضباط المالي 

واالستدامة المالية. ساعدت هذه السياسات بشكل كبير على 

 13ة التي سجلت تراجعاً بنسب، تقييد مستوى النفقات العامة

في المائة العام السابق في ظل الجهود التي استهدفت 

نفاق الجاري ووضع سقوف لبعض الموازنات ترشيد اال

وتنفيذ بنود االنفاق الرأسمالي وفق أولويات موضوعة 

تراعي إعطاء األولوية للمشروعات التي من شأنها حفز 

النمو ودعم مستويات التنمية البشرية، أنظر اإلطار رقم 

الفائض  تحول(. عليه، تشير التقديرات األولية إلى 1)

في  1من  وازنة دول المجموعةفي مالطفيف المسجل 
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إلى عجز  2014المائة من الناتج المحلي اإلجمالي عام 

في المائة  11.5وإلى  2015في المائة عام  10.8بنسبة 

في  7.3فيما يتوقع تراجع العجز إلى مستوى ، 2016عام 

زيادة اإليرادات النفطية نتيجة المائة العام المقبل مع 

وتحسن  ،نحو االرتفاع معاودة أسعار النفط االتجاه

 .مع تعافي النشاط االقتصادي غير النفطيةاإليرادات 

 التطورات على مستوى دول المجموعة

 الموازنة تقديرات تشير ،السعوديةالمملكة العربية  في

 المملكة في العامة اإليرادات انخفاض إلى للدولة العامة

 باإليرادات مقارنة 2015 عام خالل المائة في 15 بنسبة

 مقارنة المائة في 42 وبنحو ،الموازنة في الُمقدرة

 608 إلى لتصل 2014 عام خالل المسجلة باإليرادات

، للنفط العالمية األسعار تراجع تأثير يعكس بما لاير، مليار

 مجمل من النفطية االيرادات مساهمة تراجع إلى أدت التي

 إلى 2014 عام في المائة في 89 نحو من العامة اإليرادات

، حيث تراجعت اإليرادات 2015 عام في المائة في 73

 لذلك استناداً . العام السابق لاير مليار 445 نحو إلىالنفطية 

 التي النفطية غير اإليرادات تعزيز إلى المملكة سعت

مليار  163.5 إلى لتصل 2015 عام ملحوظة زيادة حققت

 في الزيادة معظم جاء. المائة في 29 تعادل نمو بنسبةلاير 

 والمبيعات يجاراتإلا ايرادات من النفطية غير اإليرادات

 ورسوم ئة،ابالم 57 نسبتها بلغت زيادة حققت التي

 ضافةإ ئة،ابالم 12.78 بنسبة زيادة حققت التي التأشيرات

 بنسبة زيادة حققت التي الموانئ خدمات جورأو رسوم إلى

المتضمنة في  تقديراتال تشير ،المقابل في. ئةابالم 6.33

 إلى العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية الموازنة بيان

 لاير مليار 975 إلى تصل أن المتوقع من العامة النفقات أن

 األولية بالتقديرات مقارنة المائة في 13 نسبته بارتفاع

 نتيجة العامة النفقات في الزيادة معظم جاءت للموازنة،

 في 77 نحو شكلت التي بالدولة العاملين رواتب في الزيادة

نتيجة صرف  المصروفات في المسجلة الزيادة من المائة

راتب شهرين إضافيين العام السابق إضافة إلى شهر ثالث 

السنة الهجرية والسنة  عدد أيام بين انتيجة الفروقات م

 النفاقاال تتضمن العامة يشار الى أن النفقات . الميالدية

 اإلسكان،في قطاعات  اإلضافية البرامج مشاريع على

 إيرادات فائض من مولةالمُ  التحتية والبنية العام، والنقل

 في عليها المنصرف يبلغ أن يُقدر والتي السابقة الموازنات

 عليها الصرف يتم لاير مليار 22 نحو 2015 عام نهاية

 النقد مؤسسة في الغرض لهذا المخصصة الحسابات من

 تمإضافة لذلك بلغ عدد المشاريع التي . السعودي العربي

 فيها بما ،المالية وزارة قبل من 2015 عام خالل إجازتها

 السابقة، الميزانيات إيرادات فوائض من الممولة المشاريع

2650  ً بما عمل  لاير، مليار 118 إجمالية بكلفة مشروعا

 .االقتصاديآفاق النمو على تعزيز 

 ة للمملكةالعام الموازنة في العجز إجمالي بلغ ،عليه بناء

 للعجز لاير مليار 145 بنحو مقارنة لاير مليار 367 نحو

 ،المالي العام بداية في الموازنة تقديرات في المتضمن

 بذلك. 2014 عام المسجل للعجز لاير مليار 68 ونحو

العام  اإلجمالي المحلي للناتج الموازنة عجز نسبة ارتفعت

 العجز بتمويل يتعلق فيما. المائة في 15.9 نحو إلىالسابق 

 العام خالل حكومية تنمية سندات بإصدار المملكة قامت

 فيها استثمرت لايرمليار  98 بمبلغ الحالي المالي

 العام الدين صافي ارتفع ذلك. بالمحلية المالية المؤسسات

 الناتج من بالمائة 5.8 نحو ليشكل 2015 عام نهاية في

 المحلي الناتج من بالمائة 2 بنحو مقارنة اإلجمالي، المحلي

 إصدار إلى المملكة اتجاه ان إلى يشار. 2014 اإلجمالي

ً  لتمويل السندات  على الضغوطات خفف قد العجز من جانبا

في  15.8صافي األصول األجنبية التي تراجعت بنسبة 

مليار دوالر وفق  612المائة العام السابق لتصل إلى 

 منالسعودي. من جهة أخرى،  بيانات مؤسسة النقد العربي

 تنشيط فيالمساهمة إصدارات الدين بالعملة المحلية  شأن

 اتجاه في المحلية المصارف أداء ودعم المالرأس  أسواق

 .III بازل بمتطلبات لوفاءا

 قُدرت فقد الجاري العام موازنة بتقديرات يتعلق فيما أما

 نسبته بانخفاض لاير مليار 513.8 بنحو العامة اإليرادات

 تسجيلها المتوقع الكلية باإليرادات مقارنة المائة في 15.5

 األسعار اتجاه باستمرار التوقعات ظل في ذلك ،2015 عام

 على سيؤثر ما وهو ،االنخفاض نحو للنفط العالمية

 اإليرادات مجمل من مساهمتها وعلى النفطية اإليرادات

 840 بنحو قدرت فقد العامة بالنفقات يتعلق فيما أما. الكلية

 مقارنة المائة في 14 بنحو متوقع بانخفاض لاير مليار

 في العجز قٌدر عليه. الماضي العام المسجلة العامة بالنفقات

ووفق بيان وزارة المالية، . لاير مليار 326 بنحو الموازنة

 خيارات أفضل تراعي خطة وفق العجز تمويل سيتم

 والخارجي حليالم االقتراض ذلك ومن المتاحة، التمويل

ً  يؤثر ال وبما  المصرفي القطاع لدى السيولة على سلبا

 يشار. الخاص القطاع أنشطة تمويل نمو لضمان المحلي

 من اً عدد تضمنت 2016 لعام المملكة موازنة أن إلى
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ذات  في واالستمرار المالي االنضباط لدعم اإلجراءات

 في الحادة التقلبات ظل في االقتصادي النمو حفزالوقت في 

 اإلجراءات هذه بين من. األخيرة الفترة خالل النفط أسعار

 مليار 183 بمبلغ العامة الموازنة دعم مخصص تأسيس

، وبما يمنح اإليرادات في المحتمل النقص لمواجهة لاير

 . المزيد من المرونة في توجيه االنفاق الرأسمالي

 الخاصة السيناريوهات إلى واستناداً  ،سبق ما ضوء على

 المملكة في العامة االيراداتارتفاع  المتوقع من ،بالتقرير

 النفط أسعار بارتفاع التوقعات ظل في المقبل العام خالل

 غير القطاع في االقتصادي النشاط مستويات وتحسن

 غير االيرادات تعزيز على سيعمل ما وهو ،النفطي

 القوي العام االنفاق وتيرة استمرار يتوقع كما. النفطية

 ودعم األساسية البنية مشروعات في خاصة  للنمو المعزز

 مستويات تراجع المتوقع من ،عليه. البشري المال رأس

 عام في المائة في 13.4 من للدولة العامة الموازنة عجز

 إلى يشار. 2017 عام خالل المائة في 8 نحو إلى 2016

 على بنيت قد 2016لعام  السعودية الموازنة تقديرات نأ

 نأ المحتمل من بالتالي للبرميل دوالر 35.8 أساس

 ونسجل العام الجاري دالم العجز مستويات تنخفض

 للنفط العالمية األسعار تسجيل حال إليها المشار التقديرات

 .الموازنة إعداد في المعتمدة تلك من أعلى مستويات

شهدت اإليرادات  ،دولة اإلمارات العربية المتحدةفي 

التي تتألف من الموازنة ،  للموازنة المجمعة للدولةالكلية 

في  21تراجعاً بنسبة االتحادية وموازنات اإلمارات السبع 

لتصل  2015المائة خالل األشهر التسعة األولى من عام 

مليار درهم وفق البيانات المتضمنة في الحساب  224إلى 

. يعكس التراجع الصادر عن وزارة المالية المالي الموحد

، فيما ساهمت تراجع األسعار العالمية للنفطتأثير 

اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة لترشيد ورفع كفاءة 

في  8االنفاق في خفض النفقات العامة التي تراجعت بنسبة 

مليار درهم خالل الفترة المشار  244المائة لتصل إلى 

الموازنة المجمعة  ذلك من المتوقع تسجيلإليها. استناداً ل

العام من الناتج في المائة  3بحدود  اً عجزلإلمارات 

استمرار فمن المتوقع  ،خالل العام الجاري أماالماضي. 

تأثر اإليرادات النفطية ببقاء األسعار العالمية للنفط عند 

التزام الدولة  استمرار كما يتوقع ،مستويات منخفضة

تثمارية الالزمة على عدد من المشروعات االس باإلنفاق

لحفز النمو وزيادة مستويات التنويع االقتصادي مستفيدة 

من الفوائض المالية المتاحة لديها مع استمرار العمل على 

عليه، من المتوقع ارتفاع عجز ترشيد االنفاق الجاري. 

، 2016في المائة من الناتج عام  3.7الموازنة إلى نحو 

في المائة من الناتج  0.02ذلك قبل أن يتحول لفائض بنسبة 

ً بالتعافي المتوقع لألسعار العالمية  العام المقبل مدعوما

للنفط والنشاط االقتصادي على المستويين المحلي 

 والعالمي.

 فيالكبير  االنخفاض يعمل أن المتوقع من ،قطر دولة في

 الفوائض من كبير بشكل التقليل على والغاز النفط أسعار

 التزام ضوء في خاصةً  ،2015عام  العامة الموازنة في

 اتخذت. التحتية البنية في االستثمار برنامج بدعم الحكومة

 األخيرة اآلونة في الفعالة الخطوات من العديد الحكومة

 استراتيجية وصياغة الموازنة، وتنفيذ إعداد آليات لتحسين

 متوسط مالي إطار خالل من العامة المالية أوضاع لضبط

 .البالد في المالي االستقرار على الحفاظ يراعي األجل

 نحو إلى العامة اإليرادات انخفاض إلى التقديرات تشير

 31.8 نسبته بتراجع 2015عام  قطري لاير مليار 229

 ،2014 عام في المسجلة بالمستويات مقارنة المائة في

 التكثيف ومنتجات النفط انتاج انخفاض تأثير يعكس ما وهو

ً  المتوقعة المستوياتب مقارنة  النفقات جانب على أما. مسبقا

 قطري لاير مليار 217 إلى تصل أن المتوقع من، العامة

 تراجع المتوقع من سبق ما ضوء على. العام السابق

كنسبة من الناتج  القطرية الموازنة في المسجل الفائض

نحو  إلى 2014 عام المائة في 15المحلي اإلجمالي من 

 المتوقع من، 2016أما في عام  .2015 عام المائة في 1.6

وفق تقديرات  تراجعها العامة اإليرادات تواصل أن

طري، أي بتراجع قمليار لاير  156الموازنة العامة إلى 

في المائة مقارنة بالمستوى المسجل العام السابق  24نسبته 

 ،للبترول قطر شركة من المحول الفائض تراجع يعكس بما

. حدوثه لعام الحق عام في لموازنةا في أثره يظهر الذي

 لاير مليار 205 إلى العامة النفقات انخفاض يتوقع فيما

في المائة مقارنة بنفقات عام  6بتراجع يقارب  قطري

2015 . 

 القطرية الموازنة تسجل أن المتوقع من سبق ما إلى استناداً 

 4.5 بنحو تقدر بنسبة 2016 عام خالل عجزاً  مرة وألول

عمل سي المقابل في. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 المقبل العام الكلية االيرادات مستوى في المتوقع التحسن

ال سيما على  الموازنة في العجز حدة من التخفيف على

 االنفاقضوء استمرار التراجع النسبي المتوقع في مستوى 

فاض . من ثم من المتوقع انخ2018عام  حتىرأسمالي ال
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في  2.1العجز العام المقبل كنسبة من الناتج إلى مستوى 

 .المائة

موازنة العام المالي  جلت، سدولة الكويتفي 

مليار دينار مقابل  12.2إيرادات بقيمة  2015/2016

راجع تمليار دينار للعام المالي السابق ب 25إيرادات بقيمة 

حيث تشكل اإليرادات النفطية  ،في المائة 51نسبته 

في المائة(.  90-80)المساهم األكبر في إجمالي اإليرادات 

كما تراجعت النفقات العامة خالل نفس العام المالي بنسبة 

تأثير األسعار العالمية  احتواءفي خطوة تستهدف  10.5

للنفط على الموازنة العامة حيث تبنت الحكومة مجموعة 

ضاع المالية العامة تمثلت في من اإلجراءات لضبط او

إعادة النظر في برامج الدعم خاصة فيما يتعلق بدعم 

إضافة إلى تنفيذ حزمة من اإلصالحات الضريبية  ،الطاقة

والعمل على احتواء المصروفات الجارية السيما 

من المتوقع تحقيق الموازنة  ،كمحصلة .مصروفات األجور

 عاماً  16 في أعقاب 2015خالل عام الكويتية لعجز 

من المتوقع أن مالية.  فوائضسجلت فيها الموازنة العامة 

بعد  2015ة العجز المسجل في موازنة عام بتبلغ نس

في المائة من  22.7نحو اقتطاع مخصص األجيال القادمة 

 .الناتج المحلي اإلجمالي

ً لبيانات وزارة 2016/2017أما في العام المالي  ، فوفقا

 دينار مليار 7.4 بنحو الكلية اإليرادات درتقُ المالية 

 ظل في ذلك المائة في 40 نسبته تقارب بتراجع كويتي

 انخفاض إلى أدى الذي النفط، ألسعار المستمر الهبوط

لتصل إلى  العامة الموازنة في النفطية االيرادات تقديرات

في المائة من مجمل  78مليار دوالر بما يمثل  5.8

في المائة مقارنة  46وبانخفاض  المتوقعة، اإليرادات

 لنفقاتمن حيث ا. المسجلة العام المالي السابق باإليرادات

 أن المقرر من. كويتي دينار مليار 18.9 بنحوقدرت  الكلية

 من دينار مليار 10.4 حكمها في وما المرتبات تمثل

 (،في المائة من نفقات الموازنة 55) النفقات إجمالي

 من المائة في 15) دينار مليار 2.9 الدعم واالنفاق على

مليون  670بانخفاض يقدر بنحو  (الموازنة نفقات إجمالي

 بينما ،دينار بعد اتجاه الحكومة إلى مراجعة دعم الطاقة

 17) دينار، مليار 3.3 الرأسمالي اإلنفاقبلغت تقديرات 

ما في العام المالي المقبل أ .(النفقات إجمالي من المائة في

ع تحسن مستوى اإليرادات الكلية نظراً لالرتفاع من المتوق

المتوقع في إيرادات النفط واستمرار جهود الحكومة 

لترشيد وضبط االنفاق،  وهو ما قد يعمل على خفض 

خاصة في ظل التوقعات باتجاه الحكومة العجز المالي 

مراجعة جديدة لمنظومة الدعم في أعقاب قيامها إلجراء 

ً بتحرير أسعار الديزل و ً تمويل . الكيروسين مسبقا يتم حاليا

العجز من خالل الفوائض المالية المتاحة كما يمكن 

مستقبالً اللجوء إلى خيار طرح إصدارات دين بالعملة 

 المحلية أو الدولية أو مزيج من السياسات المشار إليها.

 تستهدف سياسات الحكومة تتبنى ،البحرين مملكة في

 الدخل مصادر تنويع خالل من المالية االستدامة تحقيق

 بجميع االنفاق وترشيد النفطية غير االيرادات نسبة وزيادة

 النفقات تخفيض خالل من الحكومية والجهات الوزارات

 وتخفيض ،المائة في 30 بمعدل الوزارات في التشغيلية

 الميزانية ذات الحكومية للجهات المالية االعتمادات

 الحكومي الدعم وتوجيه ،المائة في 3 بنسبة المستقلة

 إلى األولية التقديرات تشير. المواطنين من للمستحقين

 2015 عام المائة في 25 بنسبة الكلية اإليرادات تراجع

 بلغ حين في بحريني دينار مليار 2.1 نحو إلى لتصل

 المتوقع من ثم من .دينار مليار 3.6 العام االنفاق إجمالي

 المائة في 13 بنسبة لعجز للدولة العامة الموازنة تسجيل

 بيان تضمن المقابل في. اإلجمالي المحلي الناتج من

 مليار 2.18 بقيمة كلية إيرادات 2016 المالي العام موازنة

 عجزاً  يعني ما وهوات، مليار 3 بحدود ونفقات دينار

 ً  . اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 12.4 بنسبة متوقعا

 لتصل الناتج من كنسبة العجز مستويات تراجع من المتوقع

 الحكومة جهود الستمرار كنتيجة المائة في 10.6 نحو إلى

 الطاقة دعم بترشيد يتعلق فيما خاصة ،النفقات لضبط

ً  شهد الذي األساسية والسلع  ما المائة في 13 بنسبة تراجعا

 أسعار بارتفاع التوقعاتوكذا  2016و 2014 عامي بين

 .المقبل العام خالل النفط

 4.5 إلى العجز في الموازنة العامةارتفع  مانع   سلطنةفي 

في المائة  80بارتفاع نسبته  2015مليار لاير عماني عام 

في ظل بيئة دولية تتسم ببقاء أسعار  مقارنة بالعجز الُمقدر

. تم تمويل العجز من خالل النفط عند مستويات منخفضة

من وفي المائة  47االقتراض المحلي والخارجي بنسبة 

  .في المائة 53بنسبة  خالل السحب من االحتياطات

 من مجموعة تحقيق 2016المالي  العام موازنة استهدفت

 من االقتصادي النمو حفز: تتمثل في األساسية الغايات

 ذات المشروعات على اإلنمائي اإلنفاق استمرار خالل

 الدعم تقديم واستمرار واالجتماعية، االقتصادية األولوية
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 القطاع واستثمارات نمو لحفز مشجعة بيئة لتوفير الالزم

 األساسية الخدمات مستوى على والمحافظة الخاص،

 تبلغ أن المتوقع من .للمجتمع المقدمة العامة والخدمات

 8 .6 حوالجاري نفي موازنة العام  الفعلية اإليرادات جملة

 عن في المائة 23 نسبته تبلغ بانخفاض عماني لاير مليار

 شهدته الذي الحاد التراجع إلى بما يعزى الميزانية تقديرات

 انخفضت حيث الماضي، العام خالل النفط أسعار

 78 نسبته ما تشكل التي( والغاز النفط) النفطية اإليرادات

 مليار 2 .2 بنحو العامة اإليرادات إجمالي من في المائة

 النفطية غير اإليرادات أما .في المائة 24 بنسبة أي لاير؛

 فيها االنخفاض نسبة فبلغت في المائة، 22 نسبة تمثل التي

 أن يتوقع ،في المقابل .الميزانية تقديرات عن في المائة 21

 لاير مليار 11.9 نحو الفعلي العام اإلنفاق إجمالي يبلغ

 تقديرات حسب لاير مليار 13.4 بمبلغ مقارنة عماني

 نتيجة في المائة 11 نسبته تبلغ بوفر أي ،الميزانية

 بداية منالسلطنة  هاتاتخذ التي االحترازية لإلجراءات

 لمواجهةالمختلفة  ببنوده اإلنفاق وتخفيض لترشيد السنة

في ظل اإلجراءات واسعة النطاق  .النفطية اإليرادات تدني

من المتوقع احتواء  ،التي يتم تبنيها لضبط األوضاع المالية

ليسجل نحو العجز في الموازنة العامة للدولة العام المقبل 

 14في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بنحو  5.7

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للعجز المتوقع العام 

 الجاري.

 نفطالعربية األخرى المصدرة للالدول  . ب

على ضوء التطورات غير المواتية في مجموعة الدول 

العربية األخرى الُمصدرة للنفط باستثناء الجزائر التي 

أثرت على مستويات االنتاج النفطي في بعض هذه الدول 

وأدت إلى شبه توقفه في دول أخرى، تشير التقديرات إلى 

في  29.5انخفاض اإليرادات العامة في هذه الدول بنسبة 

مليار  46نتيجة تراجع اإليرادات النفطية بنحو المائة 

ً بنسبة في  7.6 دوالر، فيما سجلت النفقات العامة تراجعا

ارتفاع عجز تشير التقديرات إلى  ،. كمحصلةالمائة

 20إلى كنسبة للناتج المحلي الموازنة المجمعة لهذه الدول 

تراجعه بشكل طفيف إلى وذلك قبل  2015في المائة عام 

تراجع مستويات في ظل لمائة العام الجاري في ا 19.3

االنتاج النفطي بشكل قياسي في ليبيا وتوقفه في اليمن. أما 

وبافتراض الوصول إلى تفاهمات داعمة  ،2017في عام 

الستقرار األوضاع الداخلية في دول المجموعة من 

  في المائة. 12المتوقع تراجع العجز إلى 

 ةالتطورات على مستوى دول المجموع

 تريليون 25 بنحو عجزاً  جمهورية العراق موازنة سجلت

 من المائة في 13 بةبنس 2015 عام خاللدينار عراقي 

 النفطية اإليرادات راجعبت تأثراً  اإلجمالي المحلي الناتج

 تم. اإليرادات إجمالي من المائة في 90 نحو تشكل التي

 فيها اكتتب خزانة اذون إصدار خالل من العجز تمويل

 البنك قام فيما للدولة، المملوكة المصارف من اثنين

 من تمويل إعادة تسهيالت بتقديمخالل العام  المركزي

 عراقي دينار تريليون 4 بقيمة الخصم سعر نافذة خالل

بهدف التخفيف التي قامت بتمويل الدين العام للمصارف 

لدين العام لالئتمان الموجه للقطاع مزاحمة امن أثر 

ً  تمويل تم كما الخاص.  قرض  خالل من العجز من جانبا

 والباقي دوالر مليار 1.2 بقيمة الدولي النقد صندوق يدعمه

 دينار تريليون 5 بقيمة المتأخرات تراكم في مثلت

عراقي
(61)

. 

 البرلمان اعتمد فقد ،الجاري العام بموازنة يتعلق فيما أما

. للبرميل دوالر 45 بلغ للنفط منخفض سعر عند الموازنة

ً  2016 عام موازنة تتضمن  الكلية المصروفات في خفضا

 يشكل .دينار تريليون 106 إلى لتصل المائة في 11 بنحو

 الجزء األجور خاصة، الجارية المصروفات على االنفاق

 في 70 نحو يمثل حيث المصروفات إجمالي من األكبر

تريليون  81.7، فيما قدرت اإليرادات العامة بنحو المائة

 دينار تريليون 24 العجز بلغأن ي المتوقع من ،عليه. دينار

 من(. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 11.8) عراقي

 التمويل خالل من الموازنة في العجز تغطية يتم أن المتوقع

 والبنك النقد صندوق) الدولية المؤسسات خالل من المقدم

 من التمويل وكذلك دوالر مليار 2.4 بحدود( الدولبين

 إلى انخفضت التي الدولية االحتياطات من السحب خالل

(62)2015 أكتوبر بنهاية دوالر مليار 59
 إلى إضافة ،

 موازنة تضمنت .دولية سندات إصدار خالل من التمويل

 إقليم حصة على اإلبقاء على الموافقة ،2016عام 

االنفاق  إجمالي من المائة في 17 بحدود العراق كردستان

 االتفاقيشار إلى أن . الوزراء مجلس موافقة بعد الفعلي

 االقليم بقياميقضي  كردستان وإقليم الحكومة بين ما المبرم

ً  النفط من برميل الف 550 الحكومة بتسليم  مقابل يوميا

ً  الموازنة من حصته  .وفق النسبة المشار إليها سابقا

                                                   
(61) International Monetary Fund, (2015). 

“Country Report No. 15/235). 
( 62 ) International Monetary Fund, (2016). Op cit. 
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ً  الحكومة تقوم  المالية أوضاع لضبط تدابير بتنفيذ حاليا

 ودعم العام االنفاق في الزيادة احتواء بهدف العامة

 بنحو النفطية غير الموازنة في العجز وخفض االيرادات

 النفطي غير الناتج من المائة في 12) دوالر مليار 20

 مع بالتعاون( 2016 عام وحتى 2013 من الفترة خالل

من بين هذه اإلجراءات استمرار . الدولي النقد صندوق

فرض ضريبة على المبيعات على استخدام الهواتف النقالة 

وشبكة االنترنت وفرض ضريبة للمبيعات على البضائع 

تبني خطة المستوردة. من جانب آخر يسعى العراق إلى 

 للتمويل خياراتضمن تتالعجز في الموازنة لتمويل 

دون  المالية االستدامة يضمن بشكل والخارجي المحلي

 قطاعات على االجتماعي االنفاق مستوياتالمساس ب

 يتوقع ،عليه بناء. االجتماعية والتحويالت والصحة التعليم

 إليرادات المتوقع النسبي التحسن ضوء على المقبل، العام

 االنفاق ضبط مواصلة الحكومة وعزم العراقية النفط

 نظم( مراجعة) إصالح خالل من المالي العجز لخفض

 بشكل النفطي القطاع على الضرائب ورفع الطاقة دعم

 اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة العجز تراجع متدرج،

 . المائة في 5.6 نحو إلى

 الليبية الجمهورية في العامة المالية أوضاع تأثرت

 إلى أدت، التي البالد بها تمر التي الداخليةلظروف با

 بالمستويات مقارنة المائة في 73 بنسبة النفط انتاج تراجع

 العالمية األسعار تراجع زاد فيما ،2010 عام المسجلة

 العامة الموازنة على التطورات هذه ريتأث من للنفط

 النفطية اإليرادات تسهم حيث المالية، االستدامة وأوضاع

 قدر. العامة اإليرادات إجمالي من المائة في 93 بنحو

 مليار 9.8 بنحو 2016 عام موازنة في االيرادات إجمالي

 فيما. السابق للعام دينار مليار 11.8 مقابل ليبي دينار

 40.5 بنحو مقارنة دينار مليار 41.4 بنحو النفقات قدرت

منها  المائة في 91 ُخصص السابق للعام دينار مليار

 عام المتوقع العجز إجمالي قدر بذلك. الجارية للمصروفات

( الناتج من المائة يف 70.7) دينار مليار 31 بنحو 2016

 للعام( الناتج من المائة في 70.5)دينار مليار 28.7 مقابل

 سعر أساس على العامة الموازنة تقديرات بناء تم. السابق

 بنحو مقارنة للبرميل دوالر 40 بنحو يقدر النفط لبرميل

 . السابق للعام دوالر 51

ً  الحكومة تعمل  خالل من االيرادات تعزيز على حاليا

 احتواء محاولة وكذا والجمركية الضريبية االدارة تطوير

 بنود في صالحاتإ خالل من العامة النفقات في الزيادة

 إلى إضافة الوطني الرقم تطبيق خالل من والدعم المرتبات

 النقدي بالدعم واستبداله المباشر للدعم التدريجي الرفع

ً  ليبيا تدرس كذلك. العام االنفاق كفاءة وزيادة  خيارات حاليا

 خالل من العام االنفاق لتمويل جديدة أدوات استخدام

 الدين تمويل تركز ظل في اإلسالمية الصكوك استخدام

تم دعم الميزانية  .المحلية التمويل مصادر على العام

 الى أدى ما وهو الخارجية، االحتياطات من بالسحب

 منتصف دوالر مليار 81 الى االحتياطية األصول انخفاض

. 2013 عام في دوالر مليار 122 بنحو مقارنة 2015 عام

جهوداً أكبر على  المقبلة السنواتن تشهد أمن المتوقع 

، يتوقع اإلعمار إعادة نفقات في والبدء االنفاق ضبطصعيد 

في المائة من  62على ضوئها تراجع العجز إلى مستوى 

 . الناتج

 تتأثر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية في

 أسعاربالتقلبات في  كبير بشكل العامة المالية أوضاع

 الدولة ميزانية يراداتإ عتمادا إلى يرجع ما وهو النفط،

 تشكل التي ع النفط والغازاقط من المتأتية الضرائب على

 اإليرادات من المائة في 75-65 بين تتراوح نسبة

 العمومية االستثمارية النفقات في الزيادة أدت. االجمالية

 الخمس السنوات مدى على السيما الجارية، النفقات وكذا

بشكل كبير  الدولة ميزانية تعادل سعر ارتفاع إلى الماضية،

 في انخفاض أي فإن لذلك، نتيجة. للبرميل دوالر 120 إلى

تشير . العامة الموازنة في عجز إلى يترجم النفط أسعار

 كنسبة من الناتج إلى العجزالموازنة إلى ارتفاع  بيانات

 في 2014 عام اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7.3

. للبرميل دوالر 96 النفط برميل سعر متوسط فيه بلغ وقت

فيما يتوقع استناداً لمتوسط سعر برميل النفط خالل العام 

 في 14 لىإ الموازنةسجل في الم العجزأن يصل السابق 

 تمويل تم. 2015عام  اإلجمالي المحلي الناتج من  المائة

 الخصم طريق عن 2015و 2014  لعامي المالي العجز

 الخزينة تمتلكه حساب وهو) االيرادات ضبط صندوق من

 فوائضيحتفظ فيه بو المركزي البنك في العمومية

 فقد عليه،(. السابقة للسنواتالموازنات العامة للدولة 

 عام دوالر مليار 70 من الصندوق، هذا رصيد انخفض

 أدى فيما ،2014 سنة في  دوالر مليار 54.8  إلى 2013

 رصيد انخفاض إلى 2015 عام العجز حجم ارتفاع

 . دوالر مليار 20 حدود إلى االيرادات ضبط صندوق

 متوقع نمو أساس على 2016عام  موازنة قانون عدادإ تم

 دوالر 37 بحدود النفط برميل وسعر المائة في 4.6 بنسبة

 دينار 98نحو بـ يقدر دلمعَّ  صرف سعر، وللبرميل
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نحو ب يقدر 2012 في الصرف سعر كان أن بعد دوالر،لل

 تواجه التي الضغوط ضوء على دوالر لكل دينار 77.6

 الدينار قيمة في تراجع إلى أدتو ،األجنبي الصرف سوق

 النفقات الموازنة حددت .الدوالر مقابل الجزائري

 9.7نسبته  بارتفاع دينار مليار 7984 من بأكثر اإلجمالية

فمن المتوقع  االيرادات أما ،2015 بعام مقارنة المائة في

 3.7 نسبته بانخفاض دينار مليار 4747أن تصل إلى نحو 

 بنحو يقدر عجزاً من المتوقع تحقيق  ،عليه. المائة في

 .العام الجاري اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 17.7

، إجراءات للحد من العجز 2016 عام موازنة تتضمن

 رسوم رفع ،الضريبية باإليرادات يتعلق يماشملت ف

 في 17 إلى المائة في 7 من) منتجات الطاقه علىالضريبة 

 رسمرفع و( ي منخفضسعر مستوى من ولكن المائة

في المائة.  10بنسبة  الكهرباء مبيعات على المضافة القيمة

. والبيع كلفةال سعر بين الفارق تقليص إلى الزيادة تهدف

بشكل كبير مستوى  الطاقة أسعار رفع يمس أال المتوقع من

 تستهلك جزائرية ةأسر ماليين 9 القوة الشرائية لنحو

 ً ً  استهالكا ن أيشار إلى . الكهربائية الطاقة من متوسطا

 مراجعة إلى الحكومة اتجاه إلىأدى  النفط أسعار تراجع

 بداية السابقة الثالث السنوات في األساسية المواد أسعار

 الشامل الدعم نظام من التحول مع 2016 عام موازنة من

(Universal Subsidy) على القائم الدعم نظام إلى 

 تدريجي بشكل (Targeted Transfers) االستهداف

 الجزائر تخصص حيث للدعم المستحقة الفئات الستهداف

 ً  مبلغ وهو ،االجتماعية للتحويالت دوالر مليار 19 سنويا

في  النفطية العائدات تراجع ضوء على خاصة مرتفع

بإجراءات الضبط المالي  يتعلق فيما أّما. اآلونة األخيرة

خفض االنفاق االستثماري بنحو  تمّ  ،على مستوى النفقات

 لبيع الدولة اتجاه الموازنة تضمنت كمادينار. مليار  300

 فقط واالحتفاظ االستراتيجية غير الحكومية األصول بعض

 في المتوقع من .الحكومية األصول من المائة في 34 بنحو

 اإليرادات ضبط صندوق رصيد يسمح أن ،2016 سنة

 تلجأ أن المحتمل من لكن. الميزانية عجز تمويل بضمان

ً لتمويل جانب المحلية االستدانة إلى العمومية الخزينة من  ا

للناتج إلى  العام الدينيات مستومستفيدة من تراجع العجز 

 .المصرفي النظامفي  توفر السيولةوفقط في المائة  8

 تواجه أوضاع المالية العامة يةاليمن الجمهوريةفي 

 الوقت يف النفطية اليراداتتوقف ا ضوء على تحديات

 المصروفات حجم في بزيادة الحكومة فيه تواجه الذي

. الداخلي االستقرار استعادة كذلك المرتبات على لإلنفاق

ً من  اليمن يستأنف ان المتوقع من  في النفطي هنتاجإجانبا

 أن إال ،االستقرار باستعادة التوقعات مع خاصة 2016 عام

 زيادة تحقيق دون تحول قد التي لتحدياتا بعض هناك

 . خالل العام الجاري النفطية االيرادات في كبيره

أن  إال ،اليمن في جديدة ضرائب فرض إلى االتجاه رغم

 على يساعد ال النفطي غير القطاع في النشاط ضعف

 النفطية غير االيرادات مستوى في ةكبير زيادة تحقيق

 المتوقع منلذا، . تدريجي بشكل تعافيها المتوقع من حيث

 لسد المؤسسية والقروض المنح على االعتماد استمرار

 حال المتوقع من. للدولة العامة الموازنة في المتوقع العجز

 الجزء يتوجه أن اليمن في للموازنة خارجي دعم توفر

 المرتبات خاصة الجارية المصروفات على لإلنفاق االكبر

 أغسطس في الوقود دعم لغىأ قد اليمن كان. والمتأخرات

تم . الوقود على ضريبة فرض في وبدأ 2015 عام من

" العجز تنقيد"تمويل عجز الموازنات السابقة عن طريق 

 من .واالستدانة من السوق المحلية المركزي البنك قبل من

 من المائة في 18 إلى في اليمن العجز ارتفاع المتوقع

 يتجه أن قبل، ذلك 2016 عام اإلجمالي المحلي الناتج

 تنفيذ على الموازنة تركز. 2017 عام من بداية للتراجع

 على الموازنة تعتمد. المحررة المناطق في اإلعمار خطة

 في تأخذو المحررة المحافظات من المحلية الموارد

اإلعمار إعادة تكلفة الحسبان
(63 )

 قد الحكومة كانت. 

 ببعض المرتبطة االلتزامات تدبير في صعوبة واجهت

 المالية وزارة تعملو والرأسمالية االستثمارية النفقات

 تدفق بين للموائمة آلية تبني المركزي البنك مع بالتنسيق

 على الحكومة قدرة على يحافظ بما النفقات وحدود الموارد

 :مثل األولوية ذات النفقات خاصة القائمة بالتزاماتها الوفاء

 سعر استقرار إلى الهادفة النقدية السياسة ودعم المرتبات

 في المتأخرات سداد برمجة على والعمل العملة صرف

  . المتاحة الموارد توفر ضوء

 . الدول العربية المستوردة للنفط2

استمر تراجع مستوى الضغوط على أوضاع المالية العامة 

في ضوء عدد في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط 

من العوامل من أبرزها تواصل ارتفاع معدالت النمو 

االقتصادي التي عززت مستوى اإليرادات الضريبية 

والتأثير المواتي النخفاض األسعار العالمية للنفط التي 

 األثر اإليجابي، إضافة إلى دعمت الحيز المالي لهذه الدول

وفرت التي نفيذ عدد كبير من إصالحات المالية العامة لت

                                                   
63 Economic Intelligence Unit, (2016). “Country 

Reports: Yemen”, Feb. 
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بهدف  واالجتماعيالرأسمالي  لإلنفاقداعمة موارد مالية 

تأثير كس انع لتفاوت في توزيع الدخل.تخفيف حدة الفقر وا

دول في هذه التطورات على أوضاع الموازنة العامة 

لدول  عامةزيادة اإليرادات الصورة المجموعة في 

في المائة فيما سجلت النفقات العامة  7المجموعة بنسبة 

بما يعكس بشكل رئيس  ،في المائة 4بنسبة محدوداً ارتفاعاً 

اق الزيادة في مستويات االنفاق االستثماري وبنود االنف

االجتماعي المختلفة. استناداً لذلك من المتوقع انخفاض 

في  7.2عجز الموازنة الُمجمعة لدول المجموعة إلى نحو 

استمرار و ،2015عام من الناتج المحلي اإلجمالي المائة 

 6في المائة العام الجاري ونحو  6.8انخفاض العجز إلى 

في المائة العام المقبل مع عودة مستويات النشاط 

االقتصادي في القطاعات االقتصادية الرئيسية وزيادة 

الحصيلة الضريبية الناتجة عن اإلصالحات المختلفة التي 

 يجري تطبيقها لزيادة كفاءة وعدالة النظم الضريبية.

سعار النفط إلى أ انخفاضمن جانب آخر، سوف يؤدي 

 إضافيةتحقيق موازنات دول المجموعة لوفورات مالية 

وقات بين اسعار النفط المعتمدة في ناتجة عن الفر

 66-50لموازنات عند مستويات مرتفعة تراوحت بين ا

والمستويات دوالر للبرميل في بعض دول المجموعة، 

. للبرميل للعام الجاري دوالر 40 بحدودلألسعار متوقعة ال

هذه الوفورات سوف تمكن هذه الدول من زيادة االنفاق 

قابل سوف تتباين المكاسب في الم االجتماعي والرأسمالي.

في أسعار الطاقة  التي سيحققها المستهلكون جراء انخفاض

حيث من المتوقع في هذا الدول العربية المستوردة للنفط. 

 الهبوطياستفادة المستهلكين من االتجاه استمرار اإلطار، 

ألسعار النفط في الدول التي تتبني آليات للتمرير التلقائي 

 )المغربمثل للتغييرات في األسعار إلى األسواق المحلية 

ز يتعزمن شأنها وفورات  تحققاألردن( حيث سو

ن المقابل، ممستويات القدرة الشرائية في هذه البلدان. في 

بشكل مباشر ن تصل هذه المكاسب أغير المتوقع 

األخرى التي ال تزال المجموعة ين في دول للمستهلك

ً تحدد بها اسعار الطاقة  عند مستويات مرتفعة مقارنة  إداريا

 . باألسعار العالمية

 التطورات على مستوى دول المجموعة

 أوضاع تحسن المتوقع من ،العربية مصر جمهورية في

 لعدد كنتيجة التقرير هذا في التوقع فقأ خالل العامة المالية

 والرفع االيرادات زيادة تستهدف التي االصالحات من

 الموازنة عجز مستوى خفض بهدف الطاقة لدعم التدريجي

 في المائة في 8.5 إلىفي المدى المتوسط لتصل  للناتج

 المائة في 11.5 بنحو مقارنة 2018/2019 المالي العام

تضمنت موازنة عام  .2014/2015المالي العام خالل

احتواء  لضمانعدد من اإلصالحات المالية  2015/2016

 المائة في 10 مـستوى دعن العامة بالموازنة الكلى العجز

 محلى) العام الدين مستويات وخفض المحلى، الناتج من

 المائة في 91-90 مستوى عن يزيد ال ما إلى( وخارجي

المحلى الناتج من
(64 )

 تنفيذها المزمع االصالحات بين من .

 على للسيطرة هيكلية إجراءات تبني، 2016 عام خالل

 85 نحـو مـن ارتفعت التي األجور، مصروفات زيادة

 مليار 201 نحو إلى 2010/ 2009 عام في جنيه مليار

 فرضإضافة إلى  .2014/2015 المالي العام خـالل جنيه

 في واالستمرار عامال بداية مع المضافة القيمة ضريبة

 الطاقة راأسع عن الدعم ورفع إلزالة التدريجي البرنامج

 يستمر أن المزمع ومن 2014 عام الحكومة هبدأت الذي

 لموازنة التحول بدءجانب  إلى سنوات، خمس لمدة تنفيذه

 مدى أساس على الموازنة تقديرات ووضع واألداء البرامج

 في المتضمنة االهداف تحقيق يراعي متوسط زمني

 المالية، االستدامة باعتبارات يخل وال االقتصادية الخطط

. لألداء واضحة بمؤشرات البرامج تنفيذ يقترن أن على

 ميسر ضريبي نظام تطبيق إلى كذلك اتجهت مصر

 الحد وتوحيد الـصغر، والمتناهيـة الصغيرة للصناعات

 في 22.5 عنـد الـدخل علـى الـضريبة لسعر األقصى

ً  المائة  . المائة في 25 من انخفاضا

ن الحكومة حرصت في هذا السياق على تعزيز أيشار إلى 

 سياسات تطبيقمن خالل  االجتماعية الحماية نظـم

 بالرعاية األولى الفئـات لحمايـة فعاليـة أكثر استهداف

 القطاعـات علـى المالية اإلصالحات تأثير من والتخفيف

 مخصصات زيادة في بوضوح ذلك انعكس. دخل األقل

مليار  427 نحو إلى العامة بالموازنة االجتمـاعي البعـد

ً  المائة في 50جنيه )  والدفع (،العام اإلنفاق جملة من تقريبا

 صورة في المباشر النقـدي لـدعما بـرامجمن  بمجموعة

اجتماعي ضمان معاشات
(65)

 تسهم أن المتوقع من. 

 للناتج الموازنة عجز خفض في إليها المشار اإلجراءات

 وإلى 2016/2017 المالي العام في المائة في 10.15 إلى

 .2017/2018 المالي العام في المائة في 9 نحو

                                                   
(. "البيان المالي 2015وزارة المالية، جمهورية مصر العربية، ) 64

 ".2015/2016للموازنة العامة للدولة 
(. المرجع السابق 2015وزارة المالية، جمهورية مصر العربية، ) 65

 ذكره.
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 في المغربية بالمملكة 2016 لعام المالية قانون إعداد تم

 الصعيد على للنمو المعتدل بالمستوى يتسم اقتصادي سياق

نموه  على المغربي القتصادا يحافظ بأن والتوقعات الدولي،

 الشركاء القتصادات المتوقع النمو بفعل مرتفعةة وتيرب

 المواد أسعار النخفاض اإليجابي والتأثير التجاريين

 تنفيذ في بالبدء 2016 سنة تتسم ذلك، إلى ضافةإ. األولية

 الموجهة الموارد دعم في يتمثل يرئيس هيكلي إصالح

" المتقدمة الجهوية" بتطبيق يعرف فيما الجغرافية للمناطق

 حيث الشاملة واالقتصادية االجتماعية التنمية لتحقيق

 الشركات على الضرائب حصة برفع الحكومة ستقوم

 هذهتنمية  على فاقناال لتعزيز وتوجيهها الدخل وضرائب

 2016 لعام العامة المالية قانون إطار في سيتم .المناطق

 بالنظام المتعلقة اإلصالحات من عدد تنفيذ مواصلة

 على للضريبة نسبية أسعار اعتماد في تتمثل التي الضريبي

ً  الشركات أرباح  تحققها التي األرباح لمستويات وفقا

 مستويات ارتفاع مع الضريبة ترتفع بحيث الشركات

 على العمل اإلصالحات تتضمن كذلك المحققة، االرباح

 اإلعفاءات بعض من والتقليص الضريبي الوعاء توسيع

 دعم أنهاش من ضريبية إجراءات تبني وكذلك ،الضريبية

 إصالح ومواصلة والمتوسطة الصغيرة المشروعات نمو

 اإلنفاق جانب في. المضافة القيمة على الضرائب منظومة

 من األجور كتلة في التحكم اإلصالحات تتضمن العام

 في وذلك الموظفين، نفقات توقعات ضبط على العمل خالل

الذي ينص  للمالية الجديد التنظيمي القانون مقتضيات أفق

ا له سقف ووضع النفقات لهذه التقديري الطابع إلغاءعلى 

 الحكومي، الجهاز في التعيين تقييد مع 2017 عام من بداية

دعم السلع األساسية  مانظ إصالح في االستمرار وكذا

 آخر جانب من. (2، أنظر اإلطار رقم )(المقاصة)نظام 

 االنفاق كفاءة رفع على العام االنفاق إصالحات تركز

 مع المشاريع إنجاز وتيرة تسريع خالل من االستثماري

 الدول مع اتفاقيات موضوع للمشاريع األولوية إعطاء

 األثر ذات والمشاريع اإلنجاز طور فيهي  التي المانحة

 .الواضح واالقتصادي االجتماعي

 إجراءات المغرب في المالية اإلصالحات شملت كذلك

 تعزيز تستهدف العام الدين إدارة صعيد على وسياسات

 على العمل يشمل ماب ذلك ،المالية االستدامة مستويات

 من قللي مما  الحكومية، الدين إصدارات متوسط أمد زيادة

 للدين، المتكررة التمويل إعادة بعمليات المرتبطة المخاطر

 إطار في الدولي النقد صندوق تقرير نتائج أكدته ما وهو

 الذيلالقتصاد المغربي،  الرابعة المادة مشاورات بعثة

 في لالستمرارالعامة قابل  انةالخز دين أن إلى أشار

 أثرها وتحليل اجراؤها تم التي الصدمات من عدد مواجهة

 راسعا بصدمات يتعلق فيما، ال سيما المالي الوضع على

ً  ذلك، على عالوة. والصرف الفائدة  تعديل مع وتزامنا

 ،المغربي الدرهم تسعير لسلة المكونة العمالت أوزان

 من الخارجية ديونها بنية تغيير عزمها الخزانة أعلنت

 الدين إلصدارات المائة في 60 لتعادل  العمالت حيث

 الجديدة السلة غرار على للدوالر المائة في 40و باليورو

 تقليص بهدفالمكونة لسعر صرف الدرهم المغربي 

 انعكست. الصرف أسعار في التقلبات لمخاطر التعرض

إصدارات الدين  تمويل شروط على اإلصالحات هذه

 2014 بسنة مقارنة 2015 سنة خالل تحسنت التي المحلية

 المرجح المتوسط الفائدة سعر انخفاض من يتضح كما

 . الخزينة سندات إصدارات على المطبق

 المتوقع من لها، اإلشارة السابق لإلصالحات كانعكاس

 إلى المغرب في العامة الموازنة في العجز تراجع استمرار

 في 4.2 بنحو مقارنة الجاري العام في المائة في 3.7

 مستويات ارتفاعالتوقعات ب ظل في السابق العام المائة

 نفقات وانخفاض المائة في 6 بنحو الضريبية اإليرادات

 درهم مليار 8.7 إلى 2014 عام درهم مليار 27 من الدعم

 من كذلك. إلصالحات دعم الطاقة نتيجة الجاري العام

 نحو إلى العامة الموازنة عجزانخفاض  استمرار المتوقع

 في النمواستمرار  من مستفيداً  المقبل العام المائة في 3.1

 االقتصاديالمتوقع للنشاط  تحسنال مع الضريبية اإليرادات

 مستوى عند العامة النفقات نمو معدالت بقاء من وكذلك

 بشكل وتوزيعه االنفاق ضبط إجراءات يعكس بما منخفض

 نشاط مستويات وحفز المكانية التنمية تحقق يضمن

 كفاءة برفع االهتمام مع والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 إلى تسعى الحكومة أن إلى يشار .االستثماري االنفاق

 السنوات خالل الميزانية عجز في أكبر بشكل التحكم

ً  المقبلة مكن يُ  بماو الجديد الدستور  عليه نصما  مع تماشيا

 للناتج بداية من عام المحلي العام الدين نسبةخفض  من

وفق  2020 عام المائة في 60 من أقل إلى ليصل 2017

 .ةيمستهدفات الحكومال

 عامل ماليةال قانون مشروع يمثل ،يةتونسال جمهوريةال في

القانون  إعداد تم .الحالية الحكومة تعده قانون اول 2016

 االقتصاد أوضاع على ضاغطة وداخلية دولية ظروف في

 الضغوط أبرزها من. للدولة العامة المالية وعلى التونسي

 االيرادات مستوى وتراجع النقابية االضرابات عن الناتجة

 االقتصادي النشاط مستويات تأثر نتيجة الضريبية

 التعليم على االنفاق زيادةجتماعية باال لباالمط واستمرار

 إطار في القانون هذا يأتي. الواعدة والمناطق والصحة

 االستراتيجية واألهداف والتوجهات الجديدة التنمية مخطط
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 النشاط مستويات رفع تستهدف التي المدى متوسطة

 القانون يستهدف. تونس في البشرية والتنمية االقتصادي

 واخراج ،المائة في 2.5 إلى االقتصادي النمو معدل رفع

 في والمساهمة به تمر الذي االقتصادي الركود من البالد

 إنشاء تشجيع خالل من جديدة عمل فرصة لفأ 50 توفير

 لها، التمويل وتوفير والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 والصحة التعليم على االنفاق دعم في االستمرار لىإ ضافةإ

 تركز خرآ جانب من. اً الواعدة المناطق في تنمية وإحداث

 المالية مجال في االصالحات من عدد تنفيذ على الحكومة

 القاعدة وتوسيع الضريبي التهرب مكافحة بهدف العامة

 التعديل في والشروع المضافة مةيالق لضريبة الضريبية

سر غير القادرةاأل ودعم منتجات الطاقه راسعأل اآللي
(66)

 .

 يقدر النفط برميل سعر أساس على الموازنة تقديرات نيتبُ 

 . للبرميل دوالر 55 بنحو

 يراداتإلا إجمالي نأ الى المالية وزارة تقديرات تشير

من الُمقدر أن  2016لعام  الذاتية في الموازنة العامة للدولة

 الضريبية االيرادات. تسهم دينار مليار 22.7تصل إلى 

 في 91 من اإليرادات العامة بنسبة تبلغ نحو االكبر بالجزء

مقارنة بالعام السابق  في المائة 11ته نسب، بارتفاع المائة

  االقتصادي النشاط فاقالمرتقب آل تحسنال يعكس بما

 اإلجراءاتوأثره على اإليرادات الضريبية وكذلك أثر 

 المنظومة في الرسمي غير القطاع لدمج الدولة تتبناها التي

 المصروفات عاارتف المقابل من المتوقع في. الضريبية

في المائة وهو ما يعزى إلى الزيادة في  8بنسبة  العامة

 الزيادة لتغطيةفي المائة  12مخصصات األجور بنسبة 

 الذي االجور في للزيادة الجديد البرنامج إطار في المقررة

من المتوقع تراجع العجز  بذلك. 2016 عام خالل سيطبق

في المائة العام  4.1إلى نحو العامة للدولة في الموازنة 

في المائة  4.8ي من الناتج المحلي مقارنة بنحو الجار

 ومعللعجز المسجل العام السابق. أما خالل العام المقبل 

 الحكومة واستمرار الداخلية االوضاع استقرار افتراض

  نأ المتوقع فمن ،والمالية االقتصادية االصالحات تنفيذ في

 تنفيذ في واالستمرار الكلية االيرادات ارتفاع يسهم

 النظام كفاءة تحسين صعيد على اليها المشار االصالحات

ً  الضريبي  على الضغوط حدة من التخفيف في جزئيا

 الزيادات عن والناتجة النفقات جانب في العامة الموازنة

. واالجور الرأسمالي االنفاق مستويات في المتوقعة

                                                   
ً قد شهدت  2015 عام موازنةيشار إلى أن  (66)  كبيراً  تراجعا

 التلقائي التعديل آللية الحكومة تبني ضوء على الطاقة دعم لمصروفات

 في 75 بنسبة الطاقة دعم تكاليف أثرها على انخفضت الطاقة ألسعار

 .  2014 عام البند لهذا المخصصة باالعتمادات مقارنة المائة

 3.6المتوقع استمرار تراجع العجز إلى نحو  كمحصلة من 

 . 2017عام  من الناتجفي المائة 

 المالية السياساتستهدف كل من ت السودان جمهورية في

االستمرار في  2017و 2016 عامي خالل ،والنقدية

ً  واالنتاجية االنتاج زيادةخفض الضغوط التضخمية و  تمشيا

 لإلصالح الخماسي للبرنامج العامة الكلية االهداف مع

مستويات العجز تسعى الموازنة إلى خفض . االقتصادي

  2015 عام في االجمالي المحلي الناتج منفي المائة  1 نم

وهو ما يمكن تنفيذه  .2019 العام بنهاية في المائة 0.4 الى

 11 لتصبح االيراداتمستهدفة في نسبة  زيادةمن خالل 

تبني عدد من و االجمالي المحلي الناتج منفي المائة 

 اإللكتروني التحصيل نظام وإطالق الضريبية اإلصالحات

 العام االنفاق على لمحافظةضافة إلى اإ .2016 عام خالل

 االجمالي المحلي الناتج من في المائة 10 حوالي حدود في

 الموارد وتوجيه الحكومي الدعم لهيكلة نتيجة وذلك ،

 المتمثلة االساسية المواطن وخدمات االنتاجية للقطاعات

كذلك تستهدف  .الكريم والعيش والسالمة االمن توفير في

 تحسينالسياسة المالية دعم مستويات البنية األساسية و

 المحلية األموال رؤوس لجذب ثماريةتاالس البيئة

تسجيل اإليرادات العامة في تشير التقديرات إلى  .واألجنبية

ً لتصل إلى  مليار جنيه  59الموازنة العامة للدولة ارتفاعا

في المائة. كما  16بزيادة تقدر بنحو  2015عام سوداني 

ً بنسبة  ً ارتفاعا في المائة  14شهدت النفقات العامة أيضا

كنتيجة الرتفاع النفقات مليار جنيه  65.6لتصل إلى 

في المائة. كمحصلة بلغ العجز في  63الرأسمالية بنسبة 

في المائة من  1مليار جنيه تمثل نحو  6.4الموازنة العامة 

. في إطار السياسات 2015عام  تج المحلي اإلجماليالنا

من المتوقع بقاء  ،الهادفة إلى ضبط أوضاع الموازنة العامة

في المائة  1مستويات العجز للعام الجاري عند مستوى 

خالل العامين المقبلين مدعوماً بالتحسن المتوقع في النشاط 

تجاه االقتصادي بالتالي في ارتفاع االيرادات الضريبية واال

إلى خفض النفقات في ضوء ترشيد نفقات األجور ودعم 

 السلع األساسية.

 العامة اإليرادات سجلت ،الهاشمية األردنية المملكة في

ً  2015 عام في المنح متضمنةغير  ً طفيفا  1نسبة بارتفاعا

 المنح تتراجعمليار دينار. فيما  6.1في المائة لتصل إلى 

مليار  1.24مليار دينار مقارنة ب  0.730إلى  الخارجية

 فقد النفقات حيث من ما. أ2014دينار للمنح المسجلة عام 

ً  سجلت  7.7في المائة لتصل إلى  1.4 بنسبة انخفاضا
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 المنح بعد الموازنة عجز إجمالي ارتفع كمحصلة. مليار

 من المائة في 3.4 إلى ليصل دينار مليون 332 بنحو

 عام المائة في 2.3 بنحو مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج

 إلى للناتج المحلي العام الدين صافي رتفع. بذلك ا2014

 بلغ، والمائة في 80.8 بنحو مقارنة المائة في 82.2

 89.0 مقابلمن الناتج  المائة في 90.3 العام الدين إجمالي

 دينار مليار 6.5 بينها من 2014 عام بنهاية المائة في

 .الوطنية الكهرباء شركة مديونية

االستمرار في تبني  2016في عام  تعتزم الحكومة

سياسات االنضباط المالي والتخطيط األمثل للموارد المالية 

المتاحة بما يضمن الحفاظ على استدامة أوضاع المالية 

 تمحورت العامة وتحقيق األهداف االقتصادية الوطنية.

 حول 2016 لعام الموازنة قانون مشروع توجهات

 لإلصالح الوطني البرنامج" مكتسبات على المحافظة

 الموازنة عجز احتواء إلى الهادف "واالقتصادي المالي

 النقدي االستقرار لتحقيق الناتج من كنسبة العام والدين

 أمبد تعزيز الموازنة تستهدف كما. المملكة في والمالي

 خالل من العام االنفاق تغطية في الذات على االعتماد

 التهرب من والحد الضريبي التحصيل كفاءة تحسين

 الحكومية الوحدات اعتمادات وزيادة الضريبي والتجنب

 استكمال إلى إضافة. نفقاتها تمويل في الذاتية مواردها على

 الطاقة قطاعات في األولوية ذات التنموية المشاريع تنفيذ

 الوطنية المشاريع وتنفيذ والطرق والصحة والتعليم والنقل

 في الفقر وخفض التشغيل مستويات زيادة إلى الهادفة

 تقديرات على الموازنة فرضيات استندتالواعدة.  المناطق

 للبرميل دوالر 60 بنحو قدرت النفط برميل لسعر متحفظة

 النفط برميل أسعار انخفاض نأ يعني ما وهو ،2016 لعام

 تمكن مالية فوائض توفير من سيمكن المستويات هذه دون

 المتوقع من. للنمو المعزز العام االنفاق دعم من الحكومة

 6.78 المحلية االيرادات تبلغ نأ 2016 عام موازنة وفق

 الزيادات جراء المائة في 11 نسبته بنمو دينار مليار

 في 5 بنسبة الضريبية االيرادات حصيلة في المتوقعة

 المائة في 14 بنسبة الضريبية غير االيرادات ونمو المائة

 توريد تنظيم قانون تطبيق في البدء الى يعزي ما وهو

 مثل االيرادات هذه بنود بعض وارتفاع الدولة ايرادات

 السفر وجوازات اإلقامة ورسوم األراضي تسجيل رسوم

 علياء الملكة مطار من الحكومة وعوائد العمل وتصاريح

 814 بنحو المنح درتقً ، فيما الحكومية المساهمات وعوائد

 العامة االيرادات ارتفاع المتوقع من بذلك. دينار مليون

 ارتفاع يتوقع فيما. دينار مليار 7.59 الى متضمنة المنح

 مليار 7.19 تتضمن دينار رمليا 8.5إلى  العامة النفقات

 للنفقات دينار مليار 1.3 ونحو الجارية نفقاتلل دينار

 8.1 بنسبة الجارية النفقات زيادة المتوقع من. الرأسمالية

 الطبيعية السنوية الزيادة يعكس بما الجاري العام المائة في

 عاوارتف والعسكري المدني الجهازين في العاملين لرواتب

 لتغطية المائة في 19.6 بنسبة االستثماري االنفاق

 البرنامج في المتضمنة للمشروعات المالية المخصصات

 مقارنة مخصصاتها تضاعفت التي للمحافظات التنموي

 المحلية التنمية قطاع استحوذ. السابق العام المسجلة بتلك

 قطاعي تاله ،الرأسمالية النفقات من المائة في 21.5على 

 المائة في 9.6 و المائة في 12.3 بنسبة والصحة التعليم

 عجز انخفاض المتوقع من عليه، بناء. على التوالي

 مليون 906 إلى 2016 عام الخارجية المنح بعد الموازنة

 مقارنة( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 3.1) دينار

 المحلي الناتج من المائة في 3.4) دينار مليون 919 مع

 أن، 2017عام  المتوقع من. (السابق العام اإلجمالي

على ضوء  المائة في 2.5 وحن إلى هتراجع العجز يواصل

 مدعومة الحكومة تبنتها التي اإلصالحية الجراءاتا

التي  العالمية األسواق في النفط أسعار في باالنخفاض

تجدر . الوطنية الكهرباء شركة خسائر خفض على ستساعد

 الحكومة حرصت التحديات هذه ضوء فياإلشارة إلى أنه 

 يتحقق حتى االهتمام من مزيداً  الطاقة قطاعإيالء  على

 المعامالت ميزان صعيد على االستقرار من المزيد

 أهم أحد الطاقة كلفة تعد. للدولة العامةزنة والموا الجارية

 الحكومة تعمل لذلك الموازنة، لعجز المسببة االنفاق بنود

 المستدامة للتنمية الالزمة بالطاقة التزود أمن تحقيق على

 الطاقة خليط في المحلية الطاقة مصادر مساهمة وزيادة

 . االستيراد على االعتماد وتقليل الكلي

 االيجابيات من عدد عن الموازنة قانون مشروع كشفي

 المالي االصالح برنامجالتي تتماشى مع مستهدفات 

 المالية المصاعب تجاوزالذي يستهدف  واالقتصادي

 لتمويل الذاتية الموارد على أكبر بشكل االعتماد وتحقيق

 على الخارجية المؤثرات تأثير من والحد العام االنفاق

 والنقدي المالي االستقرار صعيد علىف. االردني االقتصاد

 تغطية نسبة ارتفعت الذات على االعتماد مبدأ وتكريس

  المائة في 94 إلى الجارية للنفقات المحلية االيرادات

في تقديرات الموازنة العام  المائة في 91.7 بنحو مقارنة

 المائة في 98 إلى االرتفاع مواصلتها المتوقع ومن ،السابق

 . المقبل العام
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 العامة المالية اوضاع الزالت ،يةلبنانالجمهورية ال في

 الموازنة إقرار عيقت التي التطورات المحليةب متأثرة

 الرئيسية التشريعات من عدد إقرار تحول دونو الجديدة

 التشريعات أهمها من ،المالية االوضاع ضبط الى الهادفة

 بالقطاع العاملين رواتبسلسلة الرتب و بإقرار الخاصة

إقرار المصادر التمويلية لها عبر مجموعة جديدة و العام

 دعم بنظم الخاصة االصالحات في والبدءمن المداخيل 

 إقرار إلى إضافة الكهرباء قطاع في السيما االساسية السلع

 والغاز النفط استخراج في لالستثمار المنظمة التشريعات

 تزال ال أخر، نبجا من. الموازنة ايرادات يدعم بما

 االوضاع بظروف متأثرة البالد في المالية االوضاع

ً  تنعكس التي الجوار دول في الداخلية  نفقات على سلبا

 . العامة المالية وايرادات

 االيرادات انخفاض شهدت قد ،2015 عام موازنة كانت

تريليون  14.7لتصل إلى  المائة في 8 تقارب بنسبة العامة

، فيما الضريبية غير االيرادات في لالنخفاض كنتيجةليرة 

ً بنسبة  في المائة، وهو ما  4شهدت النفقات الكلية ارتفاعا

من  المائة في 8.1 نحو إلى الموازنة عجز ارتفاعأدى إلى 

. هعلي السابق المالي للعام المائة في 6.1 بنحو مقارنةالناتج 

 2016 عام موازنةالعامة في  االيرادات قدرت المقابل في

في  المائة في 19 بزيادة لبنانية ليرةتريليون  16.18 بنحو

 بعد الضريبية االيرادات مستوى في المتوقع الرتفاعظل ا

 المداخيلعلى بعض  المفروضة الضرائب معدالت زيادة

 أثر من التخفيف في االرتفاع يسهم سوف. الضريبية

 نظراً  المائة في 14 بنسبة العامة للنفقات المتوقع االرتفاع

 ضوء على. والرأسمالي الجاري االنفاق مستوى الرتفاع

 من المائة في 7.8 نحو إلى العجز تراجع يتوقع سبق ما

 تراجع 2017 عام يتوقع فيما اإلجمالي، المحلي الناتج

ففي الوقت الذي  .المائة في 7.4 إلىطفيف لعجز الموازنة 

على سيخفف فيه ارتفاع االيرادات الضريبية من الضغوط 

الموازنة العامة، ستشهد أوضاع المالية العامة ضغوطات 

 صعود،ال نحو االتجاه النفط أسعار معاودةجراء التوقعات ب

 على األجنبية بالعملة الدين خدمة مصروفات ارتفاعوكذا 

في ظل  األمريكية الفائدة سعارالمتوقع أل رتفاعاال ضوء

التوقعات باستمرار تحسن النشاط االقتصادي في الواليات 

 ثلث الدين خدمةمدفوعات  تشكل حيثالمتحدة األمريكية 

بالعملة مصدرة دين  دواتأ ، وجانب منهاالحكومي االنفاق

 . األجنبية

 تضمن ،المشار إليها التطورات المحلية رغميشار إلى انه 

 من مجموعة 2016 عام موازنة قانون مشروع

 الشركات على الضريبة معدل زيادة تستهدف االصالحات

 ايرادات على الضرائب وزيادة المائة في 17 إلى 15 من

 على ضريبة وفرض المائة في 7 إلى 5 من ةالفائد

 االصالحات تضمنت خر،آ جانب من. العقارية المبيعات

ه الموج الدعم خفض العامة النفقات صعيد على المرتقبة

 استهالك دعم نظم مراجعة خالل من لبنان كهرباء لشركة

 الرأسمالية المشروعات نحو االنفاق وتوجيه الكهرباء

 فيجرى العام، الدين مجال في أما. االجتماعية والبرامج

 لاألج متوسطة العام الدين استراتيجية استكمال على العمل

ً تي يجري تعديلها ال  التغيرات مع يتماشى بما سنويا

 بأقل ويليةمالت االحتياجات تأمين بهدف الكلية االقتصادية

 على الخزانة سندات صداراتإل جديد جدول صدارإو كلفة

  .االستراتيجية هذه أساس

 بمستوى العامة المالية أوضاع تتأثر ،فلسطين دولة في

 لمساعداتاو المنح تدفق خالل من قدمالمُ  الخارجي التمويل

 للحكومة المقاصة إيرادات تحويل وعلى منتظم بشكل

 وتسعى هذا،. االحتالل سلطات قبل من الفلسطينية

 خالل من الضريبية دارةاإل تعزيز إلى الفلسطينية الحكومة

 وتحسين وإدارة كفاءة ورفع الضريبية القاعدة توسيع

 تسعى النفقات بجانب يتعلق فيما أما. المقاصة يراداتإ

 القطاع في التوظيف وتقنين االنفاق ترشيد لىإ الحكومة

 مليار 2.95 بنحو العامة اإليرادات إجمالي درقُ . الحكومي

 للعام دوالر مليار 2.92 بنحو مقارنة 2015 عام دوالر

الضريبية االيرادات بينها من ساهمت .عليه السابق
67
 بنحو 

 فيما. اإلجمالي من المائة يف 90 بنسبة دوالر مليار 2.66

 شكلت. دوالر مليار 3.6عند  المصروفات إجمالي استقر

 3.4 المصروفات من األكبر الجزء الجارية المصروفات

 المالي العجز قدر ،بذلك(. المائة في 95) دوالر مليار

 . الناتج من المائة في 5.6 بنسبة دوالر ونملي 710 بنحو

 االيرادات مستوى استقرار المتوقع من، 2016 عام في أما

 وارتفاع دوالر مليارات ثالثة مستوى عند العامة

 مليار 4.25 إلى لتصل المائة في 18.1 بنسبة المصروفات

 بنسبة دوالر مليار 1.4 إلى العجز ارتفاع ثم ومن دوالر،

 للنفقات المتوقع االرتفاع يعزي. الناتج من المائة في 10.2

 مليار 3.4 من الجارية المصروفات ارتفاع تقديرات إلى

                                                   
هذا البند يشمل أيضاً إيرادات المقاصة وهي عبارة عن ذلك الجزء  67

من اإليرادات الضريبية وغير الضريبية التي تقوم إسرائيل نيابة عن 

مليون  2047السلطة الفلسطينية بجبايتها والتي بلغت في هذا العام 

 دوالر.
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في  18.1بزيادة نسبتها نحو  دوالر مليار 3.9 إلى دوالر

  المائة.

 الجمهورية في، الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةفي 

ً  الموازنة عجز شهد الموريتانية، اإلسالمية  كبيراً  تراجعا

 مقارنة الناتج من المائة في 1 نحو إلى 2015 عام خالل

 إلى يعزي ما وهو عليه، السابق للعام المائة في 3.6 بنحو

 7 بنسبة نمت التي الكلية اإليرادات في المسجل االرتفاع

 تنفذها التي المختلفة االصالحات لتعكس المائة في

 من ،2016 عام في أما. العامة المالية صعيد على الحكومة

 المائة في 7.6 بنسبة الكلية اإليرادات تراجع المتوقع

 سينتج ما وهو المائة في 6.4 بنسبة المصروفات وارتفاع

 المائة في 5 نحو إلى الموازنة عجز إجمالي ارتفاع عنه

 العام خالل المتوقع العام االنفاق ارتفاع يعزي. الناتج من

 المتوقعة الزيادة إلى منه جانب في موريتانيا في الجاري

 العام المائة في 9.8 بنسبة االستثماري االنفاق لمستويات

 البنية مشروعات على باإلنفاق الحكومة اللتزام الجاري

 المشروعات من وعدد الزراعة قطاع في األساسية

. الفقر مستويات وخفض التشغيل معدالت لزيادة الرئيسية

 نحو إلى المقبل العام العجز مستويات انخفاض يتوقع فيما

 المتبعة المالية اإلصالحات أثر يعكس بما المائة في 3.6

 تشكل التي األساسية السلع ألسعار النسبي والتعافي

ً  مصدراً  ايراداتها  وااليرادات االقتصادي للنشاط مهما

 .العامة

 الموازنة عجز استقر، الفيدرالية الصومال جمهورية في

 االيرادات شهدت حيث، شلن مليون 30 نحو عند

ً  الضريبية  تحسننتيجة  شلن مليار 6 نحو إلى ارتفاعا

 شلن مليار 7.3 من زادت حيث الضريبية غير االيرادات

 ارتفعت فيما ،2015 عام شلن مليار 28.1 إلى 2014 عام

ً  الجارية النفقات  مليار 226 إلى شلن مليار 151 من أيضا

 لإلنفاق كافية غير اإليرادات تعتبر الراهن الوقت في. شلن

 االقتصادية الخطة في المتضمنة االستثمارات مستوى على

 قصيرة االصالحات من عدد تبني استلزم ما وهو

 على ضريبة فرض بينها من شملت المدى ومتوسطة

 ورفع التحصيل كفاءة وتحسين العامة الشركات أرباح

 ماأ .القصير المدى على ذلكو الجمركية التعريفة معدالت

 اإلصالحات اشتملت فقد ،الطويلالمتوسط و المدى على

وفرض  الضرائب وقانون الضريبي النظام تطوير على

 صعيد على. لووالدخ واالستهالك الواردات على ضرائب

 الحكومية النفقات ضبط اإلصالحات شملت ،النفقات

 إطار ووضع المتأخرات في للتحكم خطة ووضع

 وضوابط العامة والخدمات السلع من العامة للمشتريات

 عام في مرة ألول العامة الماليةقانون  وضع تم. قانونية

 أسفل إلى أعلى من تقدير النفقات مبدأ إلى استناداً  2015

 الموازنة توازن ويضمن المتاحة الموارد يراعي وبما

 مبدأ وإرساء المتأخرات تراكم ووقف ،نفاقاال وترشيد

لديها  الصوماليشار إلى ان . الموازنة وضع في ةالمشارك

 طريقها في نآلا وهي دوالر، مليار 5.4 بقيمة متأخرات

دول ال مبادرة إطار في الدين أعباء من جزء من للتخلص

 تعمل لذا. "هيبكمنخفضة الدخل عالية المديونية "ال

 اإلصالحات من عدداً  تضمني برنامج تنفيذ على الحكومة

 وتعزيز العامة المالية إدارة تحسين يتضمن بما االقتصادية

 . الرقابية المركزي البنك قدرات

 إلى جيبوتي جمهورية في المالي العجز اتساع المتوقع من

 في للتوسع نتيجة 2015 عام من الناتج المحلي 12.5

 انخفاضه يتوقع فيما األساسية البنية مشاريع على اإلنفاق

 على االنفاق وصول مع 2016 عام المائة في 10.4 إلى

 المتوقع من كذا. 2015 عام في لذروته األساسيةبنية ال

 التحسن مع 2017عام  المائة في 5 إلى العجز انخفاض

 الرسوم حصيلة ارتفاع مع االيرادات مستوى في المرتقب

 للموانئ التصدير إعادة تجارة على المفروضة الجمركية

 يتم. الضريبية اإلصالحات أثر ظهور كذلك ،األثيوبية

 من خاصة الخارج من االقتراض خالل من العجز تمويل

 للبالد المالية االستدامة تواجه تحديات وهناك. الصين

 المالي االنضباط لتحقيق إصالحات عدة تنفيذ تستلزم

 . الخارجية المديونية عبء وخفض

 العجز زيادة المتوقع من ،المتحدة الق مر جمهورية في

 ارتفاعه ثم 2015 عام الناتج من المائة في 3.1 إلى المالي

 نأ المتوقع منكذلك  .2016 عام خالل المائة في 3.5 إلى

 كفاءة لتحسين تنفيذها يجرى التي اإلصالحات تخفف

 خدمة عبء وانخفاض الضريبي التحصيل عمليات

 ،من الضغوط على الموازنة العامة الخارجية المديونية

 انخفاضاً  الجنسية منح برنامج يراداتإ تشهد ان يتوقع فيما

 هذا إطار في الموضوعة القيود نتيجة العام هذا

البرنامج
(68)

.  

                                                   
68 Economic Intelligence Unit (EIU), 2016. Country 

Reports: Comoros, Mar.                
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 سياسات التصحيح المالي المتبناة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إلى انخفاض اإليرادات  2015دوالر للبرميل في عام  50 نحو إلى 2014دوالر للبرميل في عام  96 نحومن أدى تراجع األسعار العالمية للنفط 

على التوازنات المالية بتلك الدول، التي تحولت للمرة بدوره وهو ما أثر  في المائة 42النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 

ء بقاآفاق النمو في األجل القصير. في ظل التوقعات ب إلى تحقيق عجوزات انعكست بدورها علىمالية األولى منذ سنوات من تحقيق فوائض 

في هذه الدول على تحقيق ة المالية خالل األعوام المقبلة تثار تساؤالت تتعلق بمدى قدرة السياساألسعار العالمية للنفط عند مستويات منخفضة 

. إزاء هذه ضمان االستدامة المالية من جهة أخرىوضرورة السعي نحو  ،االقتصادي من جهةالموائمة بين دورها األساسي الداعم للنمو 

جهودها خالل العام الجاري لتبني حزم واسعة النطاق من سياسات التصحيح المالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كثفت التحديات

( رفع كفاءة 3ويات االنفاق الجاري، وضبط مست( 2اإليرادات العامة، مصادر تنويع ( 1محاور تمثلت في:  أربعةعلى  بشكل رئيسيانصبت 

ضمان استمرارية قيام السياسة المالية في هذه الدول بدورها الرئيس في حفز الطلب هدف ، ذلك ب( االهتمام بالتخطيط المالي4االنفاق الرأسمالي، و

   :النحو التاليعلى ضبط أوضاع الموازنات المالية، جاءت هذه السياسات مع عدم اإلخالل باعتبارات  المحلي

  العامة االيرادات تنويع مصادر( 1

 هذه تسعى حيث ،العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في العامة المالية أولويات رأس على النفطية غير اإليرادات بتعزيز االهتمام يعتبر

 الموارد على االعتماد وتقليل اإليرادات إجمالي في النفطية غير اإليرادات مساهمة زيادة خالل من العامة الموارد هيكلة إعادة نحو الدول

 سلطنة في الموازنة تضمنتفعلى سبيل المثال . واالقتصادي المالي االستقرار على الموازنة لعجز المستقبلية االحتمالية اآلثار تقليللو النفطية،

 اإلعفاءات من والحد والمؤسسات، الشركات على الدخل ضريبة معدالت رفع خالل من النفطية غير اإليرادات تحسينل إجراءات ُعمان

 كافة في الجمركية الضريبة الحتساب الجديد اآللي المحاسبي النظام وتطبيق والمتابعة، الرقابة وتفعيل الضرائب تحصيل كفاءة ورفع الضريبية،

ً من المعروف اعتماد دول المجلس بشكل  اإلطار هذا في .الجمركية الضريبة من لإلعفاءات المطبقة الضوابط تعديلإضافة إلى  المنافذ، أيضا

ً  الضرائب الجمركية كمصدر رئيسي من مصادر اإليرادات الضريبية، إال ان دول المجلس قد اتجهت رئيس على   اتخاذب لبدءا إلىمؤخرا

المضافة القيمة ضريبة تطبيق لبدء الالزمة لترتيباتا
(69)

 السادسة دورته في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس األعلى المجلس أقرها التي 

من المتوقع استناداً إلى التنسيق المشترك ما بين دول المجلس أن يبدأ تطبيق الضريبة في عام  .2015 عام الرياضمدينة  في عقدت التي والثالثين

في المائة على مجموعة  5بواقع  ضريبةفرض على ان يسبقها قيام دول المجلس بتوحيد سياساتها الضريبة. من المقترح في هذا الصدد  2018

ومن المتوقع أن يسهم فرض هذه الضريبة في  اعي التعليم والصحة إضافة إلى مائة سلعة غذائيةمن السلع والخدمات باستثناء السلع المرتبطة بقط

تقديرات التشير في هذا السياق . دعم اإليرادات العامة لدول المجلس والتقليل من مستوى التقلبات التي تتعرض لها فيتوفير عائدات تساهم 

-10األول تقدر بنحو  هافي عامفي دولة االمارات العربية المتحدة فرض ضريبة القيمة المضافة  الرسمية المبدئية إلى أن العائدات المتوقعة من

  مليار درهم.      12

 ضبط مستويات اإلنفاق الجاري( 2

عام  موازنة تضمنت السعودية ففي. الجاري االنفاق مستويات من للحد إجراءات 2016عام  خالل عنها االعالن تم التي الموازنات تضمنت

 بالمئة 50) لاير مليار 450 بلغت التي حكمها في وما والبدالت واألجور الرواتب خاصة الجارية المصروفات تنامي من للحد سياسات 2016

 بجميع االنفاق ترشيد خالل من المالية االستدامة تحقيق تستهدف سياسات الحكومة تتبنى  البحرين وفي(. بالموازنة المعتمدة المصروفات من

 للجهات المالية االعتمادات وتخفيض المائة في 30 بمعدل الوزارات في التشغيلية النفقات تخفيض خالل من الحكومية والجهات الوزارات

 2017-2016 المالي العام ميزانية بمشروع لإلنفاق أعلى سقف وضع تم فقد الكويت في أما. المائة في 3 بنسبة المستقلة الميزانية ذات الحكومية

 تم الكويت في العامة الموازنة في االنفاق سقف أن إلى يشار. الجهات تلك تقدمها التي الخدمات بمستوى يخل ال نحو على الحكومية الجهات يعلجم

مان أكدت الموازنة عُ سلطنة في و. لضبط النفقات العامة المتبعة اإلجراءات ظل في دينار مليار 18 إلى كويتي دينار مليار 21 مستوى من خفضه

 وتقييم مراجعةب. في هذا السياق أيضاً اهتمت دول المجلس الحكومية والوحدات الوزارات في التنظيمية الهياكل في التوسع وقفعلى ضرورة 

. األساسية السلع دعم منظومة لتعديل إجراءات على العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول موازنات غالبية اشتملتحيث  الحكومي الدعم نظم

 تسعيرها وإعادة والكهرباء والمياه البترولية المنتجات يشمل بما الحكومي الدعم وتقييم لمراجعة إجراءات على الموازنة اشتملت السعودية ففي

 واالستخدام الهدر ووقف الطبيعية الموارد على والمحافظة الطاقة استخدام في الكفاءة تحقيق بهدف القادمة، أعوام الخمسة خالل متدرج بشكل
 اتخذت قد المملكة كانت. االعمال قطاع تنافسية وضمان الدخل، ومحدودي متوسطي المواطنين على السلبية ثاراآل من والتقليل الرشيد، غير

 61 تحملت قد المملكة أن إلى التقديرات تشير. لاير 0.9 إلى لاير 0.6 من اللتر سعر ليرتفع المائة في 50 بنسبة البنزين أسعار لرفع إجراءات

                                                   
(69)  

مراحل تفرض الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات والتي تتمثل في الفارق بين سعر البيع وتكلفة االستهالك الوسيط المتضمن في كافة ال

. تعد 1954مدير إدارة الضرائب في فرنسا عام  Maurice Lauréبقت ألول مرة في فرنسا على يد موريس لوريه االنتاجية. وهي ضريبة غير مباشرة طُ 

 في المائة من إجمالي اإليرادات العامة. 50هذه الضريبة من أهم مصادر اإليرادات في فرنسا حيث تسهم بنحو 
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البنزين أسعار لدعم لاير مليار 9.5 بينها من 2015 عام خالل الطاقة أسعار لدعم دوالر مليار
(70)

 العام خالل اإلمارات قامت ،ذاته السياق في. 

ً  أسعاره وتحديد الوقود أسعار بتحرير الماضي  تحرير يُوفر أن المتوقع من الطاقة لدعم الدولية التقديرات ووفق .العالمية األسعار لمستويات وفقا

 ونحو اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 9.8 نحو اإلمارات في الطاقة دعم يشكل حيث للدولة العامة الموازنة تدعممالية  موارد الطاقة أسعار

 التجارية لالستخدامات والمياه الكهرباء استهالك تعريفة تعديل الحكومة أقرت ُعمان سلطنة وفي. الحكومية اإليرادات من المائة في 28

 -بنزين) الطاقة دعم نفقات انخفاض جراء للحكومة موارد توفيرالكويت من   للنفط العالمية األسعار تراجع مكن كما. والحكومية والصناعية

ً  الحكومة وتعمل األساسية، المواد دعم كلفة من المائة في 70 نحو تشكل التي(  كهرباء -محروقات  في سرافاإل من للحد خطة وضع على حاليا

 .طاقةال دعم وخاصة المدعومة والخدمات السلع استهالك

 الرأسمالي اإلنفاق كفاءة رفع( 3

 سياسات حزم تتضمن السعودية ففي كفاءته، مستوى ورفع االستثماري لإلنفاق أولويات وضع على التعاون مجلس دول حكومات تركز

 جهة، من التنفيذ وكفاءة جودة لتراعي وأولوياتها ونطاقها الحكومية المشاريعقيام الحكومة بمراجعة  2016المتبناة خالل عام  المالي التصحيح

 المشاريع في لالستثمار االولوية إعطاء مع أخرى جهة من والتمويلية المالية والمتطلبات التنموية واالحتياجات والتوجهات األولويات مع وتتوافق

 والصرف والمياه والبلدية، واالجتماعية االمنية والخدمات والصحة، التعليم، كقطاعات مباشر بشكل المواطن تخدم التي التنموية مجوالبرا

 وكذلك تنفيذها الجاري التنموية العمل خطة مستهدفات تحقيق نحو االستثماري االنفاق تركيز تحول الكويت وفي. والطرق والكهرباء، الصحي

 وعاترمش على التركيز إلى إضافة المقبلة الثالث السنوات خالل والمتوسطة الصغيرة المشروعات نشاط دعم شأنها من التي المشروعات على

 ضوئه على ارتفعت ما وهو العامة، والمرافق األساسية والبنية االستراتيجية المشروعات ذلتنفي الالزمة االعتمادات وتوفير والصحة التعليم

ً  ظهركذلك  .2017-2016 المالي العام موازنة خالل المائة في 13 بنحو االستثماري لإلنفاق الموجهة المخصصات  المعلنة الموازنات في جليا

ً  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في الجاري العام خالل  زيادة شأنها من التي المشروعات دعم نحو العام االنفاق توجيه نحو اتجاها

 من مجموعة اتخاذ تم السعودية ففي. للنفط العالمية األسعار في بالتقلبات الوطنية االقتصادات تأثر مستوى وتقليل االقتصادي التنويع مستويات

 ،من جانب آخر .النفط على اعتماده وتقليل الوطني االقتصاد في واسعة هيكلية إصالحات تحقيق إلى الرامية الجادة واإلجراءات السياسات

برنامج وسياسة تسعى إلى تنويع االقتصاد العُماني وتعزيز دور القطاعات  500التنمية االقتصادية في سلطنة عُمان نحو  ةخط تضمنت

 تضمنتحيث  بعضها كفاءة ورفع الحكومية المشروعات بعض ةصخصخ نحواالقتصادية غير النفطية. من جانب آخر، توجهت دول المجلس 

 بما –2016 عام من ابتداء – القادمة الخمسة األعوام خالل تنفيذها سيتم إجراءات السعودية العربية المملكة ةموازن في إليها المشار اإلصالحات

 القطاع أمام والبيروقراطية والتنظيمية التشريعية العقبات وتذليل للخصخصة، االقتصادية والنشاطات القطاعات من مجموعة طرح يشمل

 في جديدة فرص إيجاد في يساهم بما االستثمار بيئة وتعزيز والمحاسبة، الشفافية مستويات وتحسين الحكومي، األداء وتطوير وإصالح الخاص،

ً  ويوفر الخاص القطاع  جانب من. العالمي االقتصاد مع وتكامله الوطني لالقتصاد التنافسية القدرات ورفع ، المختلف القطاعات بين للشراكة فرصا

 الخطط بوضع تقوم قابضة شركات تأسيس خالل من للدولة المملوكة للشركات األداء كفاءة لرفع وإجراءات سياسات عُمان سلطنة تتبنى آخر

ً  عليها واإلشراف واالستراتيجيات ً  يجري الكويت في. الوطني االقتصاد في مساهمتها ورفع جيدة حوكمة لمبادئ وفقا  افةك تنميةعلى  العمل حاليا

ً  الحكومة تدرس كما موضوعة، عمل خطة إطار في المحلي االقتصاد قطاعات   .للخصخصة برامج حاليا

 المالي بالتخطيط االهتمام( 4

ً  المجموعة دول حكومات أولت  تم مانعُ  ففي المالية، وزارة في الكلية المالية للسياسات وحدة إنشاء خالل من المالي بالتخطيط متزايدا   اهتماما

 وتحديد العامة والموارد اإلنفاق من لكل والسيناريوهات البدائل وإعداد المستقبلية والتنبؤات الدراسات إعداد تتولى بحيث الوحدة هذه تأسيس

 تحديد على بالعمل وتكليفها المالية وزارة في العامة للمالية وحدة إنشاء تم السعودية، وفي. لتمويلها المناسبة والخيارات والوسائل بينهما الفجوة

 تطوير إلى إضافة ،السقف بهذا االلتزام ضرورة على والتأكيد( سنوات ثالث) األجل متوسط إطار في وضعها خالل من العامة للميزانية سقف

 االقتراض على المملكة قدرة لتعزيز تمويله وسبل ومصادر العام الدين استراتيجية بتطوير تعني التي المالية وزارة في العام الدين إدارة وحدة

 ً  بوضع العامة المالية تخطيط تفعيل العامة الميزانية تاستهدف ُعمان، وفي. المحلية والسندات الصكوك سوق تعميق في يساهم بما ودولياً، محليا

 قابل مستوى إلى به والوصول وكفاءته مرونته وزيادة العام اإلنفاق ترشيد على والعمل العامة للميزانية سقف وتحديد المدى متوسط إطار

ً  السعودية مثل المجموعة دول حكومات بعض اتجهتفي هذا السياق أيضاً  .لالستمرار  إلى للنفط العالمية األسعار في التقلبات ضوء وعلى مؤخرا

 توجيه إلعادة المرونة من المزيد يمنح وبما اإليرادات في المحتمل النقص لمواجهة لاير مليار 183 بميلغ العامة الموازنة لدعم مخصص تأسيس

ً  والجديدة القائمة المشاريع على والتشغيلي الرأسمالي االنفاق  اآلليات وفق االنفاق متطلبات في التطورات ولمقابلة الوطنية التنموية لألولويات وفقا

 .للموازنة المنظمة المراسيم عليها تنص التي واإلجراءات

 

                                                   
 .ديسمبر ،"2016 السعودية وازنةالم(. "2015) السعودية، العربية المملكة لالستثمار، جدوى   (70)
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 (2إطار رقم )

لمقاصةم دعم ااتجربة المملكة المغربية في إصالح نظ  
(71)

 
 

 جاء األخيرة، السنوات امتداد على المغربية المملكة في االهتمام من كبيرا حيزا )نظام المقاصة( السلع األساسية م دعم انظ إصالح موضوع احتل

 السلع دعم نفقات زايدت من أهميته الموضوع يستمد. االقتصادي االستقرار لتعزيز المملكةتبنتها  التي اإلصالح برامج أولويات رأس على

ً  أثرت تداعيات عليه ترتب ما وهو ،2012 عام في لها مستوى أعلى لتسجل( 2012-2009) الفترة خالل األساسية  الموازنة أوضاع على سلبا

 الموجهة الموارد حجم من وقلصت الكلية االقتصادية والتوازنات العامة

 نظام) األساسية السلع دعم نفقات ارتفعتحيث . الرأسمالي لإلنفاق

 عام درهم مليار 56.4 إلى 2002 عام درهم مليار 3.9 من( المقاصة

 ما وهو النفطية، المواد دعم تكلفة لتغطية درهم مليار 48.4 منها 2012

 2.2 من اإلجمالي المحلي للناتج بالنسبة المالي العجز زيادة ليهع ترتب

ً  يؤكد مما ،2012 عام المائة في 7 إلى 2009 عام المائة في  هذه أثر جليا

 نفقات احتساب وبدون. للبالد الكلية االقتصادية التوازنات على النفقات

ً . المائة في 0.3 نحو إلى المالي العجز تراجع يتضح المقاصة  من وإدراكا

ً  الوضع هذا بخطورة المغربية المملكة في القرار صناع  إلى واستنادا

 السلطات شرعت الشأن، هذا في إجرائها تم التي المتخصصة الدراسات

 نظام إلصالح التدريجي التحرير في 2013 سبتمبر شهر في العمومية

 البترولية للمواد بالنسبة الجزئية المقايسة نظام اعتماد عبر المقاصة

 . السائلة

 2 رقم والفيول والغازوال للبنزين الموجه الدعم تقييد على النظام يعتمد

 الفارق السماح بأن ينعكس مع المالية، قانون في المحددة المستويات في

 ،2015 يناير شهر من ابتداء تم فيما. المواد هذه أسعار في االنخفاضأو  باالرتفاع سواء الداخلية األثمان على العالمية األسعار تقلبات عن الناتج

 .المواد هذه عن للدعم الكلي الرفع

 المسجل االنخفاض من االستفادة من المغربي المستهلك مكن كما الموازنة، نفقات من مهم جزء توفير من المغربام دعم الطاقة إصالح نظ مكن

 في 4.7  إلى 2012 عام المحلي اإلجمالي الناتج من المائة في 7   من ينخفض الميزانية عجز جعل مما. العالمية األسواق في الوقود أسعار في

امة الع النفقات ترشيد إلى يهدف السائلة البترولية المواد إال اآلن حتى يمس لم الذي المقاصة نظام إصالح أن إلى اإلشارة تجدر. 2014 عام المائة

 ولمواكبة ذلك، جانب إلى. االجتماعية البرامج مختلف عبر الهشة االجتماعية للطبقات المالية الموارد وتوجيه المقاصة نفقات في التحكم من خالل

 سعر ارتفاع لتغطية للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب دعم عبر وذلك النظام لهذا الموازية اإلجراءات مواصلة تمت المقايسة، نظام

 الحضاري النقل حافالت لفائدة المقايسة نظام تطبيق قبل المسجل والسعر المطبق الغازوال سعر بين الفارق بتحمل ذلك ،النقل قطاع ودعم الفيول

  .األجرة سيارات تجديد ودعم

                                                   
من وزارة االقتصاد والبنك المركزي ، ورقة عمل ُمقدمة من كل " المغربية المملكة تجربة: المقاصة نظام إصالح(." 2016سلوى بوغابة وكمال بن سعيد ) 71

 صندوق النقد العربي، فبراير.في المملكة المغربية في إطار فاعليات ورشة عمل "االقتصادات العربية: المستجدات واآلفاق"، 
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 2017و 2016ي لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات(: 4شكل رقم )

 التطورات المالية

من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة للدول العربية إلى ما يقرب من 

 العام المقبل%7.8وتراجعه إلى  2016من الناتج عام  11.6%

 اإلجمالي %رصيد الموازنة العامة للدول العربية للناتج المحلي 

نتيجة تراجع بما يعكس ارتفاع عجز الموازنة في الدول المصدرة للنفط 
 نظرا  للتطورات في األسواق العالمية للنفط اإليرادات النفطية

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

 
  توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية. المصدر:

 

 توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.  المصدر:

إلى المجمعة لدول مجلس التعاون من المقدر ارتفاع عجز الموازنة حيث 

  2017عام  % 7.3وتراجعه إلى  2016 من الناتج عام % 11.5

 )%(رصيد الموازنات العامة للناتج: دول مجلس التعاون 

 % 19إلى  نفطية األخرىالموازنة بالدول التصاعد عجز كذلك يتوقع 

 غير المواتية في بعضهاالتطورات الداخلية أثر استمرار بما يعكس 

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

 
 توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية. المصدر: 

 

 توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية. المصدر: 
حين سيخفف تراجع مستويات عجز الموازنة في الدول المستوردة للنفط  في 

 من مستويات عجز الموازنة للدول العربية 

 الموازنة العامة للناتج: مجموعة الدول العربية المستورة للنفط رصيد

 

ساهمت في حيث واصل عدد من دول المجموعة تنفيذ إصالحات مالية 
 مستويات العجزخفض وساعدت على زيادة اإليرادات العامة 

 )%( 2016نسبة التغير في اإليرادات العامة 

 

 رسمية.ومصادر تقديرات  المصدر:  توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية. المصدر: 
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 2017و 2016 يلعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات: نيا  ثا

 القطاع الخارجي

 

. العالمية النفط أسعار تراجع باستمرار كمجموعة العربية للدول الجارية المعامالت ميزان أداء تأثر تواصل 2016 عام خالل يتوقع

 غير الصادرات على ايجابي أثر االوروبي االتحاد دول اقتصادات أداء في المتوقع النسبي للتحسن يكون أن المتوقع من أنة كما

. كمجموعة العربية الدول في اإلستثمار دخل حصيلة على العالمية الفائدة أسعار لرفع اإليجابي األثر إلى إضافة. العربية للدول النفطية

 المتوقع من حيث ،2016 عام خالل كمجموعة العربيبة للدول الجاري الميزان في العجز يستمر أن يتوقع التطورات، لهذه وكمحصلة

 مليار 105.7 قدرة عجز مع مقارنة( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 5.5 مثلي) دوالر مليار 137.8 نحو ليبلغ العجز يرتفع أن

 .  2015 عام خالل دوالر

 مثلي دوالر، مليار 97 نحو ليبلغ كمجموعة العربية للدول الجاري الميزان في العجز يتراجع أن المتوقع من فإنة ،2017 عام للتوقعات بالنسبة

 رقم جدول القادم، العام خالل العالمية النفط أسعار تشهده أن المتوقع النسبي التحسن ضوء في ذلك اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 3.6

(1.) 

 

 

 2016 ييلي عرض لتوقعات أداء موازين المعامالت الجارية في الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط خالل عامفيما 

 .2017و

 الدول العربية المصدرة للنفط (1

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . أ

 

 الصادرات قيمة انخفاض 2016 عام يشهد أن المتوقع من

 تبلغل المائة في 7.5 بنحو الدول من المجموعة لهذه السلعية

 محققة دوالر مليار 720.3 حوالي مقابل دوالر مليار 666

ً  ،2015 عام خالل  للنفط العالمية األسعار لتراجع انعكاسا

 التي النفطية وغير النفطية الصادرات من كل على وأثرها

ً  تتمثل  دول من عدد في البتروكيماوية المنتجات في أساسا

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2014*2015**2016**2017

468.6125.183.4139.7الميزان التجارى

1264.3883.6816.9895.9الصادرات (فوب)

756.2-733.4-758.6-795.7-الواردات (فوب)

176.1-163.6-169.6-189.9-ميزان الخدمات والدخل

60.6-57.6-61.2-56.4-صافى التحويالت

97.0-137.8-105.7-222.3الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 16.95.23.35.1نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي 3.6-5.5-4.4-8.0نسبة الميزان الجاري الى ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

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

توقعات

 الحساب ميزان أداء يتأثر أن 2016 عام خالل المتوقع من

 النفط أسعار تراجع بتواصل المجموعة لدول الجاري

ً  النفطي االنتاج كميات وتأثر العالمية،  بالتطورات سلبا

 األخرى المصدرة العربية الدول بعض بها تمر التي الداخلية

 عند الخام والمواد الغذائية السلع أسعار بقاء أن كما. للنفط

 قيمة إلرتفاع المتوقع األثر إلى ضافةإ منخفضة، مستويات

 الدول لهذه الواردات حدة من التخفيف شأنها من الدوالر،

 العائد ألسعار الصعودي اإلتجاه توقع أن كما. كمجموعة

 مستوى من ويحد االستثمار دخل مستويات سيدعم العالمية

 .والدخل الخدمات ميزان في العجز

 (1جدول رقم )

 ميزان مدفوعات الدول العربية



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 57                                                                                                                       صندوق النقد العربي

 تلك تراجع ىيعز أن المتوقع من أنه كما. المجموعة

 االقتصاد اداء يشهده ان يتوقع الذي التباطؤ الى الصادرات

 فمن الواردات، اما .الناشئة اإلقتصادات اداء خاصة العالمي

 مليار 483.3 لتبلغ المائة في 3.0 بنسبة نخفضت أن المتوقع

 خالل دوالر مليار 498 مع مقارنة 2016 عام خالل دوالر

 والمواد الغذائية السلع أسعار بقاء إلى ذلك يرجع .السابق العام

 الدوالر قيمة ارتفاع إلى ضافةإ منخفضة مستويات عند الخام

 التي الدول تلك واردات ارتفاع من الحد على وأثره االمريكي

 المالية التدابير ادت كما. األمريكي بالدوالر عملتها ترتبط

 تراجع توقع الى اإلستثماري اإلنفاق مستويات بترشيد الخاصة

ً . الرأسمالية السلع من الواردات قيمة  كل في للتطورات، ووفقا

 مستوى تراجع المتوقع فمن والواردات، الصادرات من

في الميزان   الدول من المجموعة لتلك المسجل الفائض

 مليار 182.7 نحو ليبلغ المائة في 17.8 بنسبة التجاري

 اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 12.9 تمثل دوالر،

 دوالر مليار 222.3 قدره فائض مع مقارنة 2016 عام خالل

 .2015 عام خالل

 

 

 مستوى ينخفض أن يتوقع والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 المائة في 2.1 بنسبة الدول من المجموعة لتلك المسجل العجز

 عجز مقابل 2016 عام خالل دوالر مليار 145 على ليقتصر

 إلى ذلك يعزي. السابق العام خالل دوالر مليار 148.2 قدرة

 المتوقع والرفع الرأسمالي، اإلنفاق بخفض الخاصة السياسات

 المدفوعات من تراجع الى ضافةإ العالمية، العائد مستويات في

 .العالمية النفط أسعار انخفاض مع اإلستثمار دخل

 

 

 ً  محل المواطنة العمالة إحالل سياسة إلستمرار إنعكاسا

 في العجز مستوى ينخفض أن المتوقع من هفإن ،األجنبية

 100.1 إلى ليصل المجموعة تلك لدول التحويالت ميزان

 102.1 مستوى مع مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار

 في التطورات لتلك كمحصلة. السابق العام خالل دوالر مليار

 وصافي والدخل والخدمي التجاري الميزان من كل

 الجاري الميزان في العجز يتسع أن  المتوقع فمن التحويالت،

 تمثل دوالر، مليار 62.4 حوالي ليبلغ المجموعة تلك لدول

. 2016 عام خالل ،اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 4.4

 2017 عام خالل الجاري العجز يبلغ أن المتوقع من أنه كما

 الناتج من المائة في 1.7 نحو تمثل دوالر، مليار 26.1 حوالي

 (.2) رقم جدول المجموعة، تلك لدول اإلجمالي المحلي

 

 

 

 
 

 التوقعات على مستوى دول المجموعة 

لتوقعات أداء ميزان المعامالت الجارية في فيما يلي عرض 

 دول المجموعة.

 حصيلة تنخفض أن يتوقع ،السعودية العربية المملكة في

 المائة في 12 بمعدل 2016 عام خالل السلعية الصادرات

 مليار 202.3 حوالي مع مقارنة دوالر مليار 178نحو لتبلغ

 النفط أسعار لتراجع نتيجة ذلك جاء. العام خالل مسجلة دوالر

 االمر الناشئة، االقتصادات أداء في التباطؤ واستمرار العالمية

 غير أو النفطية سواء الصادرات قيمة إجمالي على ثرأ الذي

 المكون البتروكيماويات من الصادرات تمثل التي النفطية

 السلعية الواردات قيمة تتراجع أن يتوقع كما. منها األكبر

 137 حوالي لتبلغ المائة في 11.6 بنحو 2016 عام خالل

 عام خالل محققة ملياردوالر 155 مع مقارنة دوالر مليار

 المتوقع التراجع إلى الواردات قيمة في التراجع يعزي. 2015

 الخاصة المالية للتدابير نظراً  الرأسمالية السلع قيمة في

 أولوية ذات ليست التي المشروعات بعض تأجيل أو بتقليص

 البرامج تنفيذ في نفسة، الوقت في االستمرار، مع وذلك

  .الهامة االستثمارية

 فانة والواردات، الصادرات في المذكورة، للتطورات نتيجة

 عام خالل التجاري الميزان في الفائض ينكمش أن المتوقع من

 في 6.4 نحو يمثل بما دوالر، مليار 41 حوالي ليبلغ 2016

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 عن المدفوعات تتأثر أن ،2016 عام خالل المتوقع ومن

 مستويات تقليص إلى الهادفة بالسياسات الخدمية الواردات

 إلى يؤدي أن شأنه من الذي االمر. االستثماري االنفاق

 أن كما. 2016 عام خالل الخدمات ميزان في العجز تخفيض

 بدأت التي العالمية، الفائدة مستويات رفع في االستمرار توقع

 الحصيلة ارتفاع إلى يؤدي أن شأنه من ،2015 عام أواخر في

 النفط أسعار تراجع أثر إلى ضافةإ ذلك  .االستثمار دخل من

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2014*2015**2016**2017

521.0222.3182.7235.8الميزان التجارى

1019.2720.3666.0729.0الصادرات

493.2-483.3-498.0-498.0-الواردات

157.0-145.0-148.2-168.6-ميزان الخدمات والدخل

104.9-100.1-102.1-107.2-صافى التحويالت

26.1-62.4-27.9-245.3الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 31.316.112.915.4نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي 1.7-4.4-2.0-14.7نسبة 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 )

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدفوعات  موازين
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 عام خالل االستثمار دخل من المدفوعات على العالمية

 أن المتوقع من الذكر، سالفة للتطورات كمحصلة. 2016

 عام خالل والدخل الخدمات ميزان في المسجل العجز ينكمش

 دوالر مليار 58 حوالي ليبلغ المائة في 3.4 بنسبة 2016

  .2015 عام خالل دوالر مليار 60.1 مقابل

 ينخفض أن المتوقع من فإنه التحويالت، بميزان يتعلق فيما

 مليار 35 نحو إلى 2016 عام خالل المسجل العجز مستوى

 جاء. السابق العام خالل دوالر مليار 37.8 مع مقارنة دوالر

 المواطنة العمالة إحالل سياسة إتباع في االستمرار مع ذلك

 .االجانب العاملين محل

 التجاري الميزان من كل في المتوقعة، للتطورات كمحصلة

 المتوقع فمن التحويالت، ميزان و والدخل الخدمات وميزان

 52 إلى ليصل الجاري الميزان في المسجل العجز يتسع أن

 المحلي الناتج من المائة في 8.1 حوالي يمثل بما دوالر مليار

  .2016 عام خالل اإلجمالي

 نسبية، بصورة لالرتفاع، النفط أسعار معاودة لتوقع ونظراً 

 الميزان عجز يتراجع أن المتوقع من فإنه ،2017 عام خالل

 في 4.9 حوالي تمثل دوالر مليار 34 نحو ليسجل الجاري

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 

 خالل الجاري الحساب يتراجع فائض أن يتوقع ،اإلمارات في

 0.1 حوالي  يمثل دوالر مليار 0.5 حوالي ليبلغ 2016 عام

 فائض قدره مع مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 اإلجمالي المحلي الناتج من 2.4 يمثل دوالر مليار 8 حوالي

 العالمية األسعار  وصول يؤدي أن المتوقع فمن. 2015 لعام

 االقتصاد نمو تباطؤ إلى ضافةإ منخفضة مستويات إلى للنفط

 عام خالل السلعية الصادرات حصيلة تراجع إلى العالمي

 حوالي السلعية الصادرات حصيلة تبلغ أن يتوقع حيث. 2016

 المائة في 1.5 قدرها تراجع نسبة مسجلة دوالر، مليار 325

 .2016 عام خالل

 أن المتوقع فمن السلعية، الواردات عن المدفوعات بخصوص

 محققة دوالر، مليار 252 حوالي 2016 عام خالل قيمتها تبلغ

 اللتزام نظراً  السابق، العام مع مقارنة 0.8 قدرها ارتفاع نسبة

 مجاالت في االستثمارية المشروعات من عدد بتنفيذ الدولة

 الستضافة واالستعداد االقتصادي النمو لدعم األساسية البنية

 .مهمة عالمية فعاليات

  الفائض تراجع المتوقع من فإنه السابقة، للتطورات كمحصلة

 المائة في 8.8 بنسبة 2016 عام خالل التجاري الميزان في

 من المائة في 20.5 نحو يمثل) دوالر مليار 73 حوالي ليبلغ

 خالل محققة دوالر مليار 80 مقابل( اإلجمالي المحلي الناتج

 .2015 عام

 تحد أن المتوقع من والدخل، الخدمات بميزان يتعلق فيما

 ضافةإ المالية، والخدمات السفر لبندي الخدمية المتحصالت

 العجز مستوى من االستثمار، بند من المتحصالت ارتفاع إلى

 أن المتوقع من أنه حيث. والدخل الخدمات ميزان في المسجل

 عام خالل والدخل الخدمات ميزان في المسجل العجز يبلغ

 54 قدرة عجز مع مقارنة دوالر مليار 55 حوالي 2016

 .السابق  العام خالل مسجلة دوالر مليار

 العجز مستوى يتراجع أن المتوقع فمن التحويالت ميزان أما

 17.5 إلى ليصل المائة في 2.8 بنحو تقدر بنسبة به المسجل

 دوالر مليار 18 مع مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار

 .السابق العام في محقق عجز

 في الميزان الجاري فائضال مستوى رتفعي أن المتوقع ومن

 مليار 4.5 حوالي إلى ليصل 2017 عام خالل اإلمارات لدولة

 ،(المحلي الناتج إجمالي من المائة في 1.2 نحو تمثل) دوالر

 النفط ألسعار التعافي بعض حدوث توقع ضوء في وذلك

 .المذكور العام خالل العالمية

 التجاري الميزان في الفائض يتراجع أن المتوقع من ،قطر أما

 17.7 تمثل دوالر، مليار 34 نحو ليسجل 2016 عام خالل

 مليار 45 قدرة فائض مع مقارنة اإلجمالي، المحلي الناتج من

 مع السلعية الصادرات تراجعت فقد. 2015 خالل دوالر

 مليار 66 نحو لتبلغ العالمية، النفط أسعار مستويات تراجع

 العام خالل دوالر مليار 75 مقابل 2016 عام خالل دوالر

 .السابق

 المائة في 6.7 بنسبة ارتفاعها المتوقع من فإنه الواردات أما

 مليار 30 نحو مع مقارنة دوالر مليار 32 حوالي لتسجل

 إلى قطر في الواردات ارتفاع يعزي. 2015 عام خالل دوالر

 الرأسمالية السلع من االحتياجات استيراد في االستمرار توقع

 بعض الستضافة نظراً  القائمة، الضخمة للمشاريع الالزمة

 المواد من الواردات ارتفاع إلى ضافةإ العالمية، الفعاليات

 الناجم المحلي الطلب احتياجات لتلبية واالستهالكية األولية

 .السكاني النمو معدالت تزايد عن
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 العجز يتراجع أن يتوقع والدخل، الخدمات ميزان بخصوص

 عجز مقابل 2016 عام خالل دوالر مليار 21 نحو إلى ليصل

 ضوء في ذلك جاء. السابق العام خالل دوالر مليار 22 قدره

 وأثره العالمية العائد مستويات في التحسن باستمرار التوقعات

 من ستحد التي االستثمار دخل من المتحصالت زيادة على

 .الخدمية المدفوعات قيمة في المتوقع االرتفاع

 صافي في العجز مستوى ارتفاع المتوقع من أنه كما

 17.5 إلى ليصل الوافدة، العمالة عدد زيادة مع التحويالت،

 15.5 هقدر عجز مع مقارنة ،2016 عام خالل دوالر مليار

 .السابق العام خالل دوالر مليار

 التجاري الميزان من كل في السابقة للتطورات كمحصلة

 من فإنه التحويالت، وصافي والدخل الخدمات وميزان

 7.5 نحو) الجاري الميزان في الفائض يتحول أن المتوقع

 4.5 قدره عجز إلى 2015 عام خالل المحقق( دوالر مليار

 المحلي الناتج من المائة في 2.3 نحو يمثل دوالر مليار

 .2016 عام خالل اإلجمالي

 الجاري الحساب يحقق أن 2017 عام خالل المتوقع ومن

 حوالي يمثل) دوالر مليار 1.3 حوالي قدره فائض قطر لدولة

 ضوء في ذلك ،(اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 0.6

 واالستمرار العالمية، النفط ألسعار المتوقع النسبي االنتعاش

 الفعاليات بعض الستضافة الضرورية االحتياجات تلبية في

 .المهمة العالمية

 الجاري الميزان في الفائض  يحقق أن يتوقع ،الكويت في

 ً  في 73.1 حوالي بلغ ،2016 عام خالل ملموساً، تراجعا

 في 2.5 نحو يمثل) دوالر مليار 3.2 مستوى ليسجل المائة

 قدرة فائض مع مقارنة( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 الناتج من المائة في 9.7 حوالي يمثل) دوالر مليار 11.9

 .2015 عام خالل(  اإلجمالي المحلي

 واالرتفاع الصادرات في المتوقع للتراجع نتيجة ذلك جاء

 يؤدي أن المتوقع من حيث. السلعية الواردات في الطفيف

 الصادرات قيمة انخفاض إلى العالمية النفط أسعار تراجع

 51 إلى لتصل المائة في 15 بنسبة 2016 عام خالل السلعية

 عام خالل مسجلة دوالر مليار 60 مع مقارنة دوالر مليار

 السلعية الواردات قيمة ترتفع أن يتوقع المقابل، في. 2015

 مليار 27.8 نحو لتبلغ المائة في 1.1 بلغت ضئيلة بنسبة

 خالل مسجلة مليار 27.5 مقابل ،2016 عام خالل دوالر،

 .المحلي الطلب مستويات ارتفاع توقع مع ذلك السابق، العام

 المتوقع من فإنه والدخل، الخدمات ميزان صعيد على

  منه سيحد والذي الخدمات ميزان في المحقق العجز استمرار

 دخل من المتحصالت مستويات في المتوقع االرتفاع

 العائد مستويات رفع في االستمرار توقع ضوء في االستثمار

 ً  بنسبة والدخل الخدمات ميزان يتراجع أن المتوقع فمن. عالميا

 2.1 مع مقارنة دوالر مليار 1.9 نحو ليبلغ المائة في 9.5

 .2015 عام خالل مسجلة دوالر مليار

 على االعتماد نحو الكويتية الحكومة اتجاه من الرغم وعلى

 إلى العاملين تحويالت مستويات أن إال المواطنة العمالة

ً  مرتفعة مستويات عند تظل سوف الخارج  حيث. نسبيا

ت بلغ طفيفة بصورة التحويالت ميزان في العجز سينخفض

 مليار 18.1 مستوى عند مستقراً  المائة في 2.2 نحو نسبتها

 دوالر مليار 18.5 مع مقارنة ،2016 عام خالل دوالر،

 .2015 عام خالل همحقق

 يرتفع أن المتوقع من ،2017 لعام بالتوقعات  يتعلق فيما

 يمثل) دوالر مليار 8.5 نحو ليبلغ الجاري الميزان في الفائض

 ظل في ذلك ،(اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 6 حوالي

 .العالمة النفط أسعار في المتوقع النسبي التحسن

 الحساب في المحقق العجز يستمر أن يتوقع، عمان وفي

 يمثل) 2016 عام خالل دوالر مليار 8.2 إلى ليصل الجاري

 مقابل( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 13.5 حوالي

 في 7.5 نحو يمثل بما) دوالر مليار 4.5 حوالي بلغ عجز

 ومن. 2015 عام خالل( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 دوالر، مليار 32.5 حوالي السلعية الصادرات تبلغ أن المتوقع

 2016 عام خالل المائة، في 14.5 قدرها تراجع نسبة مسجلة

 الواردات اما. 2015 عام خالل محققة دوالر مليار 38 مقابل

 حوالي لتبلغ المائة في 1.9 بنسبة تتراجع أن توقعالم فمن

 العام خالل دوالر مليار 26 مع مقارنة دوالر مليار 25.5

 قيمة على العالمية النفط أسعار تراجع لتأثير ونظراً . السابق

 الميزان فائض يتراجع أن المتوقع فمن ، السلعية الصادرات

 مثلي) دوالر مليار 7 يبلغل 2016 عام خالل لعمان التجاري

 هقدر فائض مقابل( اإلجمالي المحلي الناتج من 11.5 حوالي

 .2015 عام خالل دوالر مليار 12

 أن المتوقع من فإنه والدخل، الخدمات ميزان جانب وفي

 الحكومي لالهتمام نظراً  السفر، بند من المتحصالت تتحسن

 أن المتوقع من فإنه لذلك. السياحية األنشطة ودعم بالتوسع

 الخدمي الميزان في العجز تراجع على التطورات تلك تنعكس
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 2016 عام خالل دوالر مليار 6 نحو إلى ليصل والدخل

 العام خالل مسجل دوالر مليار 7 قدرة عجز مع مقارنة

 .السابق

 ،2017 عام خالل عمان في الخارجي القطاع بأداء يتعلق فيما

 إلى ليصل الجاري الحساب في العجز ينكمش أن المتوقع فمن

 الناتج من المائة في 8 حوالي مثلي) دوالر مليار 5.2 حوالي

ً  ذلك(. اإلجمالي المحلي  المتوقع النسبي االرتفاع مع  تماشيا

 قطاع عوائد في التحسن واستمرار العالمية النفط أسعار في

 .2017 عام خالل السياحة

  الحساب في العجز يتسع أن  المتوقع من فإنه ،البحرين وفي

 يمثل دوالر، مليار 1.4 حوالي ليبلغ 2016 عام خالل الجاري

 مليون 250 مقابل اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 4.3

 قيمة تأثر يتوقع حيث. السابق العام خالل مسجل عجز دوالر

 10 بنسبة للنفط العالمية األسعار بتراجع السلعية الصادرات

 2016 عام خالل دوالر مليار 13.5  حوالي لتبلغ المائة في

 عام خالل دوالر مليار 15 نحو بلغ مستوى مع مقارنة

 السلعية، الواردات عن المدفوعات تراجع يتوقع كما. 2015

 من الواردات وتراجع النفطية الواردات قيمة النخفاض نتيجة

ً  الرأسمالية السلع  االستثماري اإلنفاق ترشيد لسياسات انعكاسا

 لذلك كمحصلة. 2016 عام خالل تطبيقها البحرين أعلنت التي

 2016 عام خالل السلعية الواردات قيمة تبلغ ان المتوقع فمن

  العام خالل دوالر مليار 9.5 نحو مقابل دوالر مليار 9 حوالي

ً . السابق  الصادرات في المذكورة، للتطورات وانعكاسا

 الميزان في الفائض يتراجع أن المتوقع من والواردات،

 دوالر مليار 4.5 حوالي إلى ليصل 2016 عام خالل التجاري

 مقابل( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 13.9 نحو مثلي)

 لميزان وبالنسبة. 2015 عام خالل دوالر مليار 5.5 نحو

 يظل أن المتوقع من التحويالت، وصافي والدخل الخدمات

ً  المحقق المستوى نفس عند بهما العجز  عام خالل تقريبا

2015. 

 ان المتوقع من ،2017 عام خالل بالتوقعات يتعلق فيما

 ليبلغ للبحرين الجاري الميزان في العجز مستوى يتراجع

 المحلي الناتج من 3.4 نحو مثلي دوالر، مليار 1.2 حوالي

 .اإلجمالي

 للنفط المصدرة األخرى العربية الدول . ب

 تلك لدول التجاري الميزان في العجز يتسع أن المتوقع من

 إلى ليصل المائة في 31.3 بنسبة 2016 عام خالل المجموعة

 مليار 17.4 قدرة عجز مع مقارنة دوالر مليار 22.9 حوالي

 الصادرات تراجع لتوقع ذلك جاء. 2015 عام خالل دوالر

 حيث. السلعية الواردات في التراجع نسبة تفوق بنسبة السلعية

 2016 عام خالل المجموعة دول صادرات تراجع يتوقع

 مقارنة دوالر مليار 76.4 حوالي لتبلغ المائة في 14.7 بنسبة

 ذلك وجاء. السابق العام خالل مسجلة دوالر مليار 89.5 مع

 والتطورات العالمية النفط أسعار تراجع نتيجة أساسية بصفة

 على وأثرها المجموعة دول بعض بها تمر التي الداخلية

 . النفط من اإلنتاج حجم انخفاض

 لتبلغ المائة في 7.2 بنسبة تراجعها المتوقع فمن الواردات، اما

 نحو مقابل 2016 عام خالل دوالر مليار 99.2 حوالي

 اتباع إلى ذلك ويرجع. السابق العام خالل دوالر مليار 106.9

 الدول بعض بها تمر التي والظروف الواردات تقييد سياسة

 .الرأسمالي االنفاق حجم تراجع على وأثرها

 ليبلغ تراجعه المتوقع من والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 عام خالل المائة، في 7.3 بنسبة دوالر، مليار 20.3 حوالي

 عجز مستوى مع مقارنة الدول من المجموعة لتلك 2016

 .  2015 عام خالل دوالر مليار 21.9 قدرة

 المجموعة، تلك لدول الجاري العجز يبلغ أن المتوقع ومن

 ً  تمثل دوالر مليار 39.5 حوالي الذكر، سالفة للتطورات وفقا

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 9.1 نحو

 عام خالل الجاري الميزان توقعات صعيد وعلى. 2016

 في 6.8 تمثل دوالر مليار 32.4 يبلغ أن يتوقع فإنة ،2017

 الدول، من المجموعة لتلك اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 (.3) رقم جدول

 

 

 

 

 



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 61                                                                                                                       صندوق النقد العربي

 

 

 التوقعات على مستوى دول المجموعة

ميزان المعامالت الجارية في فيما يلي عرض لتوقعات أداء 

 دول المجموعة.

 في العجز يتسع أن 2016 عام خالل يتوقع ،الجزائر في

 دوالر مليار 22.9 نحو ليبلغ طفيفة بصورة الجاري الميزان

( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 12.6 حوالي مثلي)

. 2015 عام خالل مسجل عجز دوالر مليار 22.7 مقابل

 بنسبة السلعية الصادرات قيمة تتراجع أن المتوقع من حيث

 ،2016 عام خالل دوالر مليار 30 نحو لتبلغ المائة في 14.3

 ً ة النفط أسعار في المتوقع للتراجع انعكاسا العالمي
72
 اما.  

 المائة في 8.5 بنسبة تنخفض أن المتوقع فمن الواردات،

 مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار 48.5 حوالي إلى لتصل

 ىيعز. السابق العام خالل دوالر مليار 53 بلغ مستوى مع

 تقييد سياسة الحكومة اتباع إلى أساسية بصفة الواردات تراجع

 الدينار لها يتعرض التي الضغوط حدة لتخفيف الواردات

 مع األجنبي النقد من الحصيلة النخفاض نظراً  الجزائري،

ً .  العالمية النفط أسعار تراجع  كل في التطورات لتلك انعكاسا

 الميزان في العجز زاد فقد والواردات، الصادرات من

 دوالر مليار 18.5 نحو ليبلغ المائة في 2.8 بنسبة التجاري

 مع مقارنة( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 10.2 مثلي)

 .2015 عام خالل دوالر مليار 18

 يتراجع ان المتوقع من والدخل، الخدمات بميزان يتعلق فيما

 عام خالل دوالر مليار 7.3 نحو ليبلغ المائة في 2.7 بنسبة

 .االستثمار دخل مدفوعات لتراجع نظراً  ،2016

                                                   
(72  )EIU, Feb. 2016, Country Report.  

 أن المتوقع من فإنه ،2017 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 مليار 21 نحو ليبلغ الجاري الميزان في العجز يتراجع

( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 10.9 مثلي)دوالر

 ذلك. 2016 عام خالل دوالر مليار 22.9 قدرة عجز مقابل

 النفط أسعار  في نسبي تحسن بحدوث التوقعات ظل في

 في المتوقعة االستثماري اإلنفاق مستويات وارتفاع العالمية،

 من كل على وانعكاساتها والطاقة، االنشاءات مجاالت

 في المتوقع االرتفاع إلى ضافةإ.والسلعية الخدمية المدفوعات

 .2017 عام خالل االستثمار دخل مدفوعات

 خالل الجاري الميزان في العجز يتسع أن يتوقع ،العراق وفي

 حوالي مثلي دوالر، مليار 6.4 حوالي إلى ليصل 2016 عام

 قدره عجز مقابل اإلجمالي، المحلي الناتج من المالئة في 3.6

 المحلي الناتج من المائة في 1 نحو يمثل دوالر، مليار 1.6

 إلى أساسية بصفة ذلك يعزي. 2015 عام خالل اإلجمالي

 األسعار انخفاض بسبب السلعية الصادرات قيمة تراجع

 الكميات على وتأثيرها الداخلية والتطورات للنفط العالمية

 مستوى لتراجع فنظراً  الواردات، أما. النفط من المصدرة

 الواردات قيمة تنخفض أن المتوقع من فإنة الرأسمالي االنفاق

 من فإنة ،التطورات لتلك كمحصلة. 2016 عام خالل السلعية

 عام خالل التجاري الميزان في الفائض ينخفض أن المتوقع

 المائة في 0.9 نحو مثلي دوالر، مليار 1.5 نحو ليبلغ 2016

 في 4.2 حوالي يمثل فائض مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من

 .السابق العام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 يتراجع أن المتوقع من هفإن والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 المائة في 6.7 بنسبة 2016 عام خالل المسجل العجز مستوى

 دوالر مليار 7.5 مع مقارنة دوالر مليار 7 حوالي ليبلغ

 .2015 عام خالل مسجلة

 في المسجل العجز تراجع 2017 عام خالل المتوقع ومن

 في 1.1 نحو مثلي دوالر، مليار 2.3 ليبلغ الجاري الميزان

 التحسن ضوء في ذلك. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

  2017 عام خالل العالمية النفط أسعار في المتوقع النسبي

 .العراق في الداخلية االوضاع استقراراستمرار و

 الخارجي القطاع أداء تأثر استمرار المتوقع من ، ليبيا في اأم

 تراجع من صاحبها وما الداخلية تطوراتبال 2016 عام خالل

 األسعار تراجع إلى ضافةإ النفط، من االنتاج مستويات

 على ثرأ الذي مراأل ،ةمسبوق غير مستويات إلى للنفط العالمية

الصادرات. من جانب اخر، من المتوقع أن يؤدي تأخر  قيمة

 السلعية الواردات إلى انخفاض قيمةخطط إعادة اإلعمار 

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2014*2015**2016**2017

14.7-22.9-17.4-37.9الميزان التجارى

164.089.576.488.2الصادرات

102.9-99.2-106.9-126.2-الواردات

21.9-20.3-21.9-28.0-ميزان الخدمات والدخل

0.52.23.74.3صافى التحويالت

32.4-39.5-37.1-10.4الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 3.1-5.3-4.3-7.6نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي 6.8-9.1-9.2-2.1نسبة 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 )

 للنفط خرىمدفوعات الدول المصدرة األ موازين
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ً . 2016 عام خالل  من فإنه المذكورة، للتطورات إنعكاسا

 2016 عام خالل الجاري الميزان في العجز يبلغ أن المتوقع

 الناتج من المائة في 30.9 نحو مثلي دوالر مليار 10 حوالي

 .اإلجمالي المحلي

 ،التطورات المحلية إستمرار حال في فإنة ،2017 لعام بالنسبة

 في 22.7 حوالي الجاري العجز يبلغ أن المتوقع من هفإن

 االرتفاع ضوء في ذلك. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 .2017 عام خالل العالمية النفط ألسعار المتوقع النسبي

 الداخلية التطورات تواصل ضوء في يتوقع ،اليمن في

 الجاري العجز يبلغ أن والواردات الصادرات من كل   وتراجع

 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 0.4 حوالي

 يبلغ أن المتوقع من هفإن ،2017 بعام يتعلق فيما أما. 2016

 المحلي الناتج من المائة في 1.7 حوالي الجاري العجز

 .اإلجمالي

 

 للنفط المستوردة العربية الدول( 2

 المجموعة تلك لدول السلعية الصادرات تشهد أن المتوقع من

 ترتفع أن يتوقع حيث ،2016 عام خالل التحسن بعض

 في 0.9 تبلغ طفيفة بنسبة الدول من المجموعة تلك صادرات

 توقع إلى ذلك يرجع. دوالر مليار 74.5 نحو إلى لتصل المائة

 اليورو منطقة دول أداء في النسبي التحسن بعض حدوث

 من الصادرات مستوى وارتفاع األبرز، التجاري الشريك

. 2016 عام خالل المصنعة والسلع االستخراجية الصناعات

 المائة في 1.8 بنسبة تتراجع أن المتوقع فمن الواردات أما

 مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار 150.9 نحو إلى لتصل

. السابق العام خالل مسجلة دوالر مليار 153.7 مستوى مع

ً  ذلك  األسعار لتراجع نتيجة المتوقع اإليجابي لألثر إنعكاسا

 سياسات بتبني الدول بعض وقيام الخام، والمواد للنفط العالمية

 .الضرورية غير السلع من الواردات زيادة من الحد شأنها من

 

 الصادرات من لكل السابقة التطورات لتلك كمحصلة

 في المسجل العجز  ينكمش أن المتوقع فمن ، والواردات

 ليبلغ المائة في 4.2 بنسبة 2016 عام خالل التجاري الميزان

 الناتج من المائة في 11.6 مثلي دوالر، مليار 76.4 نحو

 دوالر مليار 79.8 قدرة عجز مع مقارنة اإلجمالي المحلي

 (.4) رقم جدول السابق، العام خالل مسجلة

 

 

 

 

 

 اداء يتأثر أن المتوقع من والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 من المتحصالت بأداء المجموعة تلك لدول الخدمات ميزان

 المدفوعات بنود بعض تراجع إلى ضافةإ. السياحة قطاع

 فإنه لذلك، السلعية الواردات قيمة تراجع عن الناتجة الخدمية

 لدول والدخل الخدمات ميزان فائض ارتفاع المتوقع من

 دوالر مليار 1.7 حوالي ليبلغ 2016 عام خالل المجموعة

 .2015 عام خالل دوالر مليون 489 قدرة فائض مع مقارنة

 

 فائض يستقر أن المتوقع فمن التحويالت، صافي بخصوص

ً  المستوى نفس عند التحويالت صافي  خالل المسجل تقريبا

 السابق، بالعام مقارنة الدول من المجموعة لتلك 2016 عام

 .دوالر مليار 38.8 حوالي يبلغ أن المتوقع من حيث

 

 ً  في العجز يتراجع أن المتوقع من التطورات، لتلك انعكاسا

 عام خالل المجموعة تلك لدول الجارية المعامالت ميزان

 من المائة في 5.4 مثلي دوالر، مليار 35.9 نحو ليبلغ 2016

 مليار 40.6 قدرة عجز مع مقارنة اإلجمالي، المحلي الناتج

 .2015 عام خالل دوالر

 

 في العجز يبلغ أن يتوقع ،2017 لعام التوقعات جانب في

 مليار 38.6 حوالي الدول من المجموعة لتلك الجاري الميزان

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 5.4 مثلي دوالر،

 

 التوقعات على مستوى دول المجموعة

 

أداء ميزان المعامالت الجارية في  فيما يلي عرض لتوقعات

 دول المجموعة.

ً  السلعية الصادرات قيمة تأثر يتوقع ،مصر في  بتراجع سلبا

 حصة النفطية الصادرات تمثل حيث العالمية، النفط أسعار

 الصادرات قيمة إجمالي من المائة في 25 حوالي تبلغ ملموسة

مليار دوالر

تقديرىبيانات فعلية

2014*2015**2016**2017

81.4-76.4-79.8-91.9-الميزان التجارى

84.973.974.578.7الصادرات

160.1-150.9-153.7-176.9-الواردات

6.90.51.72.8ميزان الخدمات والدخل

50.338.738.840.0صافى التحويالت

38.6-35.9-40.6-34.8-الميزان الجارى

ناتج المحلي االجمالي تجاري الى ال 11.4-11.6-12.7-14.9-نسبة الميزان ال

ناتج المحلي االجمالي 5.4-5.4-6.5-5.7-نسبة الميزان الجاري الى ال

* تقديرات صندوق النقد العربى.

** توقعات صندوق النقد العربى.

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

توقعات

 (4جدول رقم )

 للنفط العربية المستوردةمدفوعات الدول  وازينم
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 السلعية الصادرات قيمة تتراجع أن المتوقع فمن لذلك. لمصر

 2.6 قدرها إنخفاض بنسبة دوالر، مليار 18.5 حوالي لتبلغ

 دوالر مليار 19 نحو مع مقارنة 2016 عام خالل المائة، في

 لتراجع السلبي األثر من الرغم وعلى. السابق العام خالل

 أنه إال ،2016 عام خالل الصادرات قيمة على النفط أسعار

 النفط من الواردات قيمة على إيجابي أثر له كان المقابل في

 حين، في. الخام للمواد العالمية األسعار تراجع أثر إلى ضافةإ

 نتيجة الرأسمالية السلع من الواردات ترتفع أن المتوقع من

 المشروعات من عدد بتنفيذ المصرية الحكومة إلرتباط

 التدابير من عدد بإتخاذ الحكومة قامت كما. العمالقة القومية

 من للحد وذلك الكمالية السلع واردات من الحد شأنها من التي

 هفإن لذلك، نتيجة. المصري الجنية لها يتعرض التي الضغوط

 عام خالل السلعية الواردات قيمة تتراجع ان المتوقع من

 في 6 قدرها تراجع بنسبة دوالر، مليار 47 نحو لتبلغ 2016

 .2015 عام خالل مسجلة دوالر مليار 50 مقابل المائة،

 

 فإنه والواردات، الصادرات من كل في التطورات على بناء

 نحو ليبلغ التجاري الميزان في العجز ينكمش أن المتوقع من

 المحلي الناتج من المائة في 9.1 يمثل دوالر، مليار 28.5

 خالل مسجل دوالر مليار 31 قدرة عجز مقابل اإلجمالي،

 . السابق العام

 

 عام من االخير النصف خالل السياحة قطاع لتأثر ونظراً 

 إنخفاض 2016 عام خالل المتوقع من فإنه ،2015

 أن كما السفر ببند منها المتعلقة خاصة الخدمية، المتحصالت

 عن الناتج الخدمية، المدفوعات بنود بعض تراجع أثر

 العجز تراجع إلى يؤدي أن شأنه من الواردات، قيمة إنخفاض

 على ليقتصر 2016 عام خالل والدخل الخدمات ميزان في

 المائة، في 15.8 قدرها تراجع بنسبة دوالر، مليار 3.2

 عام خالل مسجل عجز تمثل دوالر مليار 3.8 مع مقارنة

2015. 

 

 تتأثر أن المتوقع فمن التحويالت، صافي بخصوص

ً  تتمثل) الخاصة التحويالت ( العاملين تحويالت في أساسا

 المصري، الجنية صرف سعرالضغوط التي يتعرض لها ب

 إقتصادات بها تمر التي المواتية غير الظروف إلى ضافةإ

 يتأثر أن المتوقع من أنه كما. المصرية للعمالة المستقبلة الدول

 أسعار تراجع عن ثارالناجمةباآل الرسمية التحويالت مستوى

 يرتفع أن المتوقع من التطورات لتلك نتيجة. العالمية النفط

 المائة في 2.2 نسبةب طفيفة بصورة التحويالت ميزان فائض

 مقابل 2016 عام خالل دوالر مليار 19 نحو إلى ليصل

 .2015 عام في دوالر مليار 18.6

 

 التجاري الميزان في االشارة سالفة للتطورات كمحصلة

 العجز يبلغ أن المتوقع من هفإن والتحويالت، والدخل والخدمي

 4 يمثل دوالر، مليار 12.7 نحو 2016 عام خالل  الجاري

 مليار 16.2 مع مقارنة اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في

 . 2015 عام خالل مسجل عجز تمثل دوالر

 خالل لمصر الخارجي القطاع ألداء التوقعات صعيد وعلى

 15.3 نحو الجاري العجز يبلغ أن المتوقع من ،2017 عام

 المحلي الناتج من المائة في 4.4 نحو مثلي دوالر، مليار

 .اإلجمالي

 

 عام خالل الجاري الميزان في العجز ارتفاع يتوقع ،تونس في

 المحلي الناتج من 8.9 تمثل دوالر مليار 4 نحو ليبلغ 2016

 8.8 يمثل دوالر، مليار 3.9 قدرة عجز مع مقارنة اإلجمالي،

 إلى ذلك يعزي. 2015 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من

 بالصناعات الخاصة الصادرات في المتوقع االرتفاع

 ضافةإ ،(ومشتقاته الفوسفات خاصة) والتعدين االستخراجية

 منطقة دول جانب من المصنعة السلع على الطلب ارتفاع إلى

 يشهد ان المتوقع من التي األبرز، التجاري الشريك اليورو،

ً  االقتصادي أدائها ً  تحسنا  لذلك، نتيجة. 2016 عام خالل نسبيا

 14.2 نحو لتبلغ السلعية الصادرات ترتفع أن المتوقع فمن

 دوالر مليار 14.1 مع مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار

 الرغم فعلى الواردات، جانب وفي. السابق العام خالل مسجلة

 األسعار تراجع ضوء في النفطية الواردات قيمة تراجع من

 الواردات قيمة ترتفع أن المتوقع من أنه إال للنفط، العالمية

ً  إجمالية، بصورة السلعية  األداء في المتوقع للتحسن انعكاسا

 قيمة تبلغ أن يتوقع حيث. 2016 عام خالل االقتصادي

 ،2016 عام خالل دوالر مليار 19.8 نحو السلعية الواردات

 .2015 عام خالل دوالر مليار 19.1 مقابل

 

 تشهد أن المتوقع فمن والدخل، الخدمات ميزان اما

 الداخلية الظروف استقرار مع الخدمية، المتحصالت

ً  واإلقليمية، ً  تحسنا  بقطاع المتعلقة المجاالت في خاصة تدريجيا

 أن المتوقع فمن لذلك نتيجة. العالجية السياحة مثل السياحة

 2016 عام خالل والدخل الخدمات ميزان في العجز يتراجع

 مع مقارنة دوالر مليون 625 نحو ليبلغ المائة في 37.6 بنسبة

ً  دوالر مليار 1 قدرة عجز  .2015 عام خالل تقريبا
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 يبلغ أن المتوقع فمن ،2017 لعام التوقعات صعيد وعلى

 مثلي دوالر، مليار 3.7 حوالي الجاري الميزان في العجز

 ذلك جاء.  اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 8 نحو

 االقتصادي االداء في التحسن استمرار لتوقع كمحصلة

 ذلك منها، االستخراجية خاصة الصادرات قيمة وارتفاع

 .السياحية المتحصالت زيادة إلى ضافةإ

 خالل التجاري الميزان في العجز تراجع يتوقع ،المغرب في

 النمو من أكبر بنسبة الصادرات إلرتفاع نظراً  2016 عام

 نمو وتيرة تتحسن أن المتوقع فمن. الواردات في المحقق

 في النسبي التحسن ضوء على 2016 عام خالل الصادرات

 الشريك األوروبي االتحاد دول جانب من الخارجي الطلب

 حصيلة ارتفاع توقع إلى ضافةإ ذلك. األبرز التجاري

 الغذائية والصناعات واإللكترونيات السيارات من الصادرات

 في المتوقع االرتفاع اما. أقل بصورة هومشتقات والفوسفات

 القطاعات في النمو معدالت تزايد إلى فيعزي الواردات،

 .الزراعة قطاع بخالف االخرى االقتصادية

 الواردات، في اإلرتفاع يفوق بمعدل الصادارات رتفاعإ نتيجة

 الميزان في المسجل العجز ينكمش أن المتوقع من هفإن

 دوالر، مليار 13.7 إلى ليصل 2016 عام خالل التجاري

 مقارنة اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 12.5 نحو مثلي

 .السابق العام خالل دوالر مليار 14.3 نحو قدرة عجز مع

 الفائض تراجع المتوقع من والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 عام خالل دوالر مليار 2.9 نحو إلى ليصل طفيفة بصورة

 خالل مسجل دوالر مليار 3 قدرة فائض مع مقارنة 2016

 قطاع بتعافي تحيط التي ظروفلل نتيجة ذلك جاء. 2015 عام

 .السياحة

 في طفيف ارتفاع حدوث المتوقع فمن التحويالت، ميزان اما

 عودوي ،2016 عام خالل دوالر مليار 8.8 نحو ليبلغ الفائض

 الخارج في المغاربة العاملين تحويالت ارتفاع توقع إلى ذلك

 المضيفة الدول إقتصادات اداء في المتوقع النسبي التحسن مع

 .االوروبي اإلتحاد دول خاصة

 التجاري الميزان من كل في المذكورة التطورات على بناء

 المتوقع من هفإن التحويالت، وصافي والدخل والخدمي

 مليار 2 نحو على ليقتصر الجاري الميزان في العجز إنكماش

 اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1.8 حوالي مثلي دوالر

 .2016 عام خالل

 العجز إرتفاع المتوقع فمن ،2017 لعام بالتوقعات يتعلق فيما

 مثلي دوالر مليار 2.3 نحو ليبلغ للمغرب الجاري الميزان في

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2 حوالي

 األردنية الصادرات أداء يتأثر أن المتوقع من ،األردن في

 دول بعض تشهدها التي المحيطة بالظروف 2016 عام خالل

 الشركاء اهم من تعد التي الجوار دول خاصة المنطقة

 من الرغم فعلى السلعية، للواردات بالنسبة. لالردن التجاريين

 نتيجة النفطية الواردات قيمة تراجع من االردن استفادة

 عدد في المستمرة الزيادة فإن العالمية، النفط أسعار إنخفاض

 الواردات قيمة ارتفاع إلى ستؤدي الجوار دول من النازحين

 يؤدي الذي االمر. منها الغذائية خاصة النفطية غير السلع من

 المسجل المستوى نفس عند السلعية الواردات قيمة بقاء إلى

 فإنة ،اإلشارة سالفة للتطورات كمحصلة. الماضي العام خالل

 عام خالل التجاري الميزان في العجز ينكمش أن المتوقع من

 مثلي دوالر، مليار 9.8 نحو ليسجل المائة في 4 بنسبة 2016

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 23.8 حوالي

 بتباطؤ والدخل الخدمات ميزان يتأثر أن المتوقع من انه كما

 ليسجل المنطقة، بها تمر التي ظروفلل نتيجة السياحة قطاع

 ميزان أما. 2016 عام خالل دوالر مليار 1.3 نحو

 حوالي إلى ليصل الفائض يتراجع أن المتوقع فمن التحويالت،

 التحويالت من كل لتراجع كمحصلة دوالر، مليار 5.2

 غير للظروف نظراً  بالخارج العاملين وتحويالت الرسمية

 .العمالة لتلك المستقبلة الدول اقتصادات بها تمر التي المواتية

 في العجز يبلغ أن يتوقع الذكر، سالفة للتطورات نتيجة

 في 7.9 حوالي مثلي ،دوالر مليار 3.3 نحو الجاري الميزان

 . 2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

 يبلغ أن المتوقع من هفإن ،2017 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 مثلي ،دوالر مليار 2.6 نحو الجاري الميزان في العجز

 .اإلجمالي المحلي الناتج من بالمائة 5.9 حوالي

 تأثير 2016 عام خالل يستمر أن المتوقع من ،لبنان في

 الصادرات تنافسية على الجوار دول في الداخلية الظروف

 تواصل أن حيث. المجاورة العربية الدول إلى خاصة اللبنانية

 تكلفة ارتفاع إلى أدى المنطقة في اإلستقرار عدم ظروف

 بتراجع تتأثر أن المنتظر فمن الواردات، اما. والتامين الشحن

 دول من النازحين عدد ارتفاع أن إال للنفط، العالمية األسعار

 السلع من الواردات زيادة إلى يؤدي سوف الجوار

 من كل مستوى على التطورات لتلك نتيجة. االستهالكية
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 2016 عام خالل المتوقع من هفإن والواردات، الصادرات

 مليار 12.3 حوالي ليبلغ التجاري الميزان في العجز انخفاض

 المحلي الناتج من المائة في 21.6 نحو يمثل دوالر،

 عام خالل دوالر مليار 13.1 بلغ عجز مع مقارنة اإلجمالي،

2015. 

 

 بند من الحصيلة لتأثر فنظراً  والدخل، الخدمات لميزان بالنسبة

 مستوى يرتفع أن المتوقع من المنطقة، في بالظروف السياحة

 ليبلغ طفيفة بصورة والدخل الخدمات ميزان في الفائض

 نحو مع مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار 4.3 حوالي

 . 2015 عام خالل مسجل فائض دوالر مليار 4.2

 

 عجز يتراجع أن المتوقع فمن ، سابقةال للتطورات كمحصلة

 مليار 6.2 نحو ليبلغ 2016 عام خالل الجاري الحساب

 اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 10.9 مثلي دوالر،

 . السابق العام خالل دوالر مليار 6.8 حوالي قدرة عجز مقابل

 

 يبلغ أن المتوقع فمن ،2017 عام خالل للتوقعات بالنسبة

 مثلي) دوالر مليار 6.7 حوالي الجاري الحساب في العجز

 (.اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 11.3 حوالي

 

 

 والذهب، النفط من الصادرات لتراجع نظراً  ،السودان في

 أن المتوقع فمن منهما، لكل العالمية األسعار تراجع بسبب

 لتصل المائة في 5.9 بنسبة السلعية الصادرات قيمة تنخفض

 أن توقعالم ومن. 2016 عام خالل دوالر مليار 3.2 إلى

 في 2.4 نسبةب طفيفة بصورة السلعية الواردات قيمة ترتفع

 .2016 عام خالل دوالر مليار 8.6 نحو لتبلغ المائة

 يتوقع والواردات الصادرات من كل في للتطورات كمحصلة

 عام خالل التجاري الميزان في العجز مستوى يرتفع أن

 من المائة في 6.3 مثلي دوالر، مليار 5.4 نحو  ليبلغ  2016

 .اإلجمالي المحلي الناتج

 يظل أن المتوقع فمن والدخل، الخدمات بميزان يتعلق، فيما

 اليقين عدم لظروف نظراً  تقريباً، المستوى نفس عند العجز

 خط عبر السودان لجنوب النفطية بالصادرات تحيط التي

 . االنابيب

 ً  في العجز يتسع أن المتوقع فمن المذكورة، للتطورات ووفقا

 مليار 6.9 نحو ليبلغ مائهال في 6.2 بنسبة الجاري الميزان

 خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 8 مثلي دوالر،

 أن يتوقع ،2017 عام خالل للتوقعات وبالنسبة. 2016 عام

 دوالر، مليار 7.1 حوالي الجاري الحساب في العجز يبلغ

 .  اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 7.6 حوالي مثلي

 السلعية الصادرات قيمة تتأثر أن المتوقع من، موريتانيافي 

 والذهب الحديد مثل والمعادن للنفط العالمية األسعار بتراجع

 السلعية الصادرات قيمة تتراجع أن يتوقع حيث. والنحاس

 1.5 مع مقارنة 2016 عام خالل دوالر مليار 1.4 نحو لتبلغ

 فمن الواردات، أما. 2015 عام خالل مسجلة دوالر مليار

 دوالر، مليار 1.7 نحو تبلغ أن 2016 عام خالل المتوقع

 دوالر مليار 1.9 مقابل المائة، في 12.1 قدرها تراجع بنسبة

 الوارداتقيمة  تراجع إلى ذلك يعزي. السابق العام خالل

 إلى ضافةإ العالمية، النفط أسعار إلنخفاض نتيجة النفطية

 بقطاع والخاصة الرأسمالية السلع من الواردات تراجع

. عليها العالمي الطلب تقلص التي اإلستخراجية الصناعات

 في العجز ينكمش أن المتوقع فمن السابقة التطورات على بناء

 6.3 نحو مثلي دوالر، مليون 300 نحو ليبلغ التجاري الميزان

 .2016 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من

 

 

 العجز يبلغ أن المتوقع فمن الجاري، الحساب لميزان بالنسبة

 13 نحو مثلي دوالر مليون 625 حوالي 2016 عام خالل به

 يتوقع ،2017 عام وفي. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 535 ليبلغ الجاري الحساب في المسجل العجز ينكمش أن

 المحلي الناتج من المائة في 10.4 مثلي دوالر، مليون

 .اإلجمالي
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 اتجاهات النمو االقتصادي في الدول العربية

(2013-2017)  
 معدل النمو باألسعار الثابتة  

  2013 2014 2015* 2016** 2017** 

السعودية 
(1)

 2.7 3.5 3.4 2.2 2.3 

 2.9 3.0 3.1 4.6 4.3 االمارات

قطـــــــر
 (2)

 3.4 4.1 3.7 3.2 3.5 

1.6- 1.1 الكــويت  0.1 1.3 1.7 

 3.0 2.7 3.7 2.9 3.9 عمـــــان

 2.7 2.5 3.2 4.5 5.3 البحــرين

 2.6 2.5 3.0 3.3 3.1 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 3.7 3.6 3.4 3.8 2.8 الجـــزائر

4.0- 5.6 العـــراق  0.5 3.5 6.0 

0.2- 4.8 اليـــــمن  -28.0  4.5 10.0 

52.0- ليبيـــــــا   -47.7  -4.0  5.0 20.0 

5.7- الدول النفطية الرئيسية بخالف دول مجلس التعاون  -7.3  -0.8  3.8 6.7 

الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط
(3)

 3.2 3.0 2.3 2.6 3.1 

 4.5 4.2 4.0 2.2 2.1 مصـــــر

 4.0 3.0 5.0 2.9 4.6 المغـرب

 6.3 6.1 5.0 3.6 4.4 السـودان

 2.5 2.0 0.5 2.4 2.4 تونــــس

 2.5 1.7 1.0 1.5 2.0 لبنـــــان

 4.5 3.7 2.7 3.1 2.8 األردن

 3.5 3.3 3.2 .. .. فلسطــين

 5.5 5.2 2.0 6.4 6.7 موريتانيا

 6.8 6.5 5.8 6.0 5.0 جيبــوتي

 4.3 3.4 2.7 .. .. الصومال

 2.8 1.5 1.0 3.3 3.5 القمــــــر

 4.3 3.8 3.7 2.6 3.1 للنفطالدول العربية المستوردة 

إجمالي الدول العربية
 (3)

 3.3 3.2 3.2 2.8 3.1 

 * تقديرات ** توقعات

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

. عليه، 1999بدال من  2010(  يشار إلى ان مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية قد قامت بتغيير سنة األساس لتصبح 1)
 اختلفت التقديرات الرسمية لمعدل النمو باألسعار الثابتة وفق لهذا التغيير، مقارنة بالتقديرات الصادرة السنوات السابقة.  

إلى سنة  2004( يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء قامت بتغيير سنة األساس لحساب بيانات الناتج باألسعار الثابتة في قطر من سنة 2)

 ، وهو ما استتبعه تغير معدالت نمو االقتصاد القطري بما يعكس تغيير سنة األساس. 2013

 ا تقلبات حادة خالل السنوات السابقة.مواليمن واللتان شهد اقتصادهمعدل النمو محسوب باستثناء ليبيا ( 3)

 الملحق اإلحصائي: ثالثا  
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 اتجاهات تطور األسعار المحلية في الدول العربية

(2013-2017) 

      
 معدل التضخم )%(  

  2013 2014 2015 2016*  2017*  

 3.8 3.7 2.2 2.7 3.5 السعودية 

 2.9 3.2 4.1 2.4 1.1 االمارات

 1.6 1.3 1.5 3.0 3.1 قطـــــــر 

 4.1 3.9 3.2 2.9 2.7 الكــويت

 2.5 1.8 0.1 1.0 1.1 عمـــــان

 3.0 2.8 1.9 3.0 3.3 البحــرين

 3.5 3.4 2.4 2.6 2.8 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 6.5 5.9 4.8 2.9 3.3 الجـــزائر

 3.5 2.7 2.3 2.2 1.9 العـــراق

 15.0 14.0 9.0 8.1 11.1 اليـــــمن

 12.0 11.5 6.3 3.1 2.6 ليبيـــــــا 

 7.5 6.5 4.7 3.2 3.3 الدول النفطية الرئيسية بخالف دول مجلس التعاون

 6.6 6.0 4.2 3.5 4.1 الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط

 12.0 11.5 11.1 10.1 6.9 مصـــــر

 1.4 0.5 1.6 0.4 1.9 المغـرب

 18.0 15.8 16.9 36.9 37.1 السـودان

 4.7 4.5 3.5 4.9 5.8 تونــــس

3.4- 1.5 3.2 لبنـــــان  1.4 1.8 

0.9- 2.9 4.2 األردن  1.5 2.2 

 2.0 2.0 1.6 1.7 1.7 فلسطــين

2.8- 4.4 4.1 موريتانيا  1.2 2.1 

 5.4 4.3 3.1 2.9 2.4 جيبــوتي

 9.8 9.0 8.8 12.6 11.5 الدول العربية المستوردة للنفط

)إجمالي الدول العربية
 1

) 7.8 8.1 6.5 7.4 8.1 

 * توقعات صندوق النقد العربي      

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد ومصادر وطنية وإقليمية      

 ودولية.

   
 

     
 
 ( باستثناء سورية لعدم توفر البيانات1) 
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 معدل نمو السيولة  

(2009- 2015) 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                

 5.36 11.14 13.25 11.57 12.08 10.00 11.44 مجموع الدول العربية

                

 8.09 6.90 9.69 3.43 8.12 11.46 9.34 األ  ر  د  ن

 5.53 8.00 22.54 4.43 5.01 6.18 9.83 اإلمـــــارات

 2.15 6.50 8.20 4.05 3.40 10.51 5.81 البحريــــــن

 2.80 8.20 7.10 7.48 9.30 11.89 12.91 تونـــــــــس

 0.98 14.80 8.41 10.94 19.91 15.44 3.12 الجزائـــــــر

4.47- 12.20 17.48 جيبوتـــــــي  15.04 3.65   ...   ... 

 2.49 14.58 10.86 13.91 13.25 5.00 10.74 الســــعودية

 19.93 19.60 13.27 40.17 17.90 25.37 23.47 الســـــودان

1.53- 12.72 9.34 ســـــــورية    ...   ...   ...   ... 

 ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   الصومــــال

0.50- 3.50 16.20 4.56 19.53 32.93 30.10 العــــــــراق  

 10.00 15.30 8.49 10.73 12.18 11.34 4.73 ع مــــــــــان

 0.50 10.60 19.59 22.93 17.09 23.08 16.89 قطــــــــــــر

 1.24 3.40 9.97 7.00 10.22 1.11 13.35 الكويـــــــت

 7.66 6.76 6.88 6.97 5.47 12.10 19.62 لبنـــــــــــان

 10.50 0.50 8.30 10.18 25.01 4.96 11.11 ليبيــــــــــــا

 19.30 15.60 18.89 12.35 6.66 12.42 9.47 مصــــــــــر

 3.00 5.50 5.60 3.00 6.44 4.20 6.94 المغـــــــرب

 0.40 8.60 13.60 6.84 25.84 10.97 15.16 موريتانــيــا

 0.00 14.10 12.51 21.54 0.07 9.20 10.56 اليمــــــــــن

                

                
 تقديرات.* 

  المصدر: صندوق النقد العربي.
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 رصيد الموازنة العامة للدولة     

(2014-2017) 

     
 رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي )%(  

  2014 *2015  2016** 2017** 

2.30- السعودية   -15.90  -13.40  -8.34  

3.14- 0.41 االمارات  -3.74  0.02 

قطـــــــر
 (1)

 15.13 1.62 -4.53  -2.07  

22.70- 2.07 الكــويت  -32.44  -29.95  

3.58- عمـــــان  -19.27  -14.16  -5.65  

7.18- البحــرين  -12.94  -12.38  -10.57  

10.79- 0.86 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -11.53  -7.29  

7.31- الجـــزائر  -13.88  -17.71  -9.70  

2.55- العـــراق  -12.99  -11.76  -5.60  

8.40- اليـــــمن  -10.20  -17.80  -9.00  

42.66- ليبيـــــــا   -70.54  -70.74  -62.12  

8.15- الدول النفطية الرئيسية بخالف دول مجلس التعاون  -19.97  -19.26  -11.93  

الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط
(4)

 -1.32  -12.87  -13.34  -8.39  

 مصـــــر
(2)

 -12.54  -10.49  -10.15  -9.00  

4.63- المغـرب  -4.23  -3.48  -3.05  

1.03- السـودان  -1.24  -1.04  -0.99  

4.94- تونــــس  -4.79  -4.10  -3.63  

6.14- لبنـــــان  -8.07  -7.85  -7.38  

2.28- األردن  -3.39  -3.13  -2.54  

6.40- فلسطــين  -6.20  -9.30  -6.00  

3.59- موريتانيا  -1.02  -5.00  -3.59  

12.50- 0.00 جيبــوتي  -10.40  -5.00  

1.00- .. الصومال  -5.00  -3.60  

3.10- 0.00 القمــــــر  -3.50  0.00 

7.90- الدول العربية المستوردة للنفط  -7.21  -6.79  -6.00  

إجمالي الدول العربية
 (4)

 -2.77  -11.36  -11.61  -7.78  

 .تقديرات* 
     توقعات.** 

 .أبريللسنة مالية تبدأ من شهر  2018-2017و 2017-2016و 2016-2015( التقديرات والتوقعات تشمل السنوات المالية 1)

 لسنة مالية تبدا في شهر يوليو. 2018-2017و 2017-2016و 2016-2015( التقديرات والتوقعات تشمل السنوات المالية 2)

      .ودولية ومصادر رسمية، العربي النقد صندوق:   المصدر
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 نسبة أرصدة الموازين الجارية للدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

(2013 – 2017) 

 

 

  

20132014*2015**2016**2017

-3.6-5.5-12.18.04.4 مجموع الدول العربيـة

 -5.9 -7.9 -9.3 -7.1 -10.3        األ ر  د  ن

  1.2    0.1    2.4    14.3    16.1          اإلمــــارات

 -3.4 -4.3 -0.8  3.3    7.8          البحريـــــن

 -8.0 -8.9 -8.8 -8.9 -11.2        تونــــــــس

 -10.9 -12.6 -13.0 -1.9  0.4          الجزا ئــــر

 -18.2 -15.3 -13.5 -11.3 -11.8        جـيـبــوتـــي

 -4.9 -8.1 -8.0  10.2    18.2          الســـعودية

 -7.6 -8.0 -7.6 -6.1 -7.5        الســـــودان

 -1.1 -3.6 -1.0  12.4    11.0          العـــــــراق

 -8.0 -13.5 -7.5  5.0    6.5          عُمـــــــــان

  0.6   -2.3  3.9    23.4    30.7          قطـــــــــــر

  6.0    2.5    9.7    33.0    40.9          الكويــــــت

 -11.3 -10.9 -12.5 -14.8 -9.8        لبنــــــــــان

 -22.7 -30.9 -40.7 -18.7 -4.5        ليبيـــــــــــا

 -4.4 -4.0 -5.5 -2.1 -1.3        مصـــــــــر

 -2.0 -1.8 -2.6 -6.0 -7.6        المغــــــرب

 -10.4 -13.0 -17.2 -32.7 -30.5        موريتانــيــا

 -1.7 -0.4 -2.0 -5.6 -4.2        اليمــــــــــن

* تقديرات
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  2017و 2016ي توقعات األداء االقتصادي الكلي للدول العربية لعام 

 الدول المصدرة الرئيسية للنفطموازين مدفوعات 
 

  

  

  

 

 

 

 

ميزان المدفوعات - االمارات

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

130837.380000.073000.084000.0الميزان التجارى

370673.9330000.0325000.0337000.0الصادرات

253000.0-252000.0-250000.0-239836.6-الواردات

61000.0-55000.0-54000.0-50510.6-ميزان الخدمات والدخل

18500.0-17500.0-18000.0-20318.2-صافى التحويالت

60008.68000.0500.04500.0الميزان الجارى

31.223.620.522.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

14.32.40.11.2نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - البحرين

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

7728.25500.04500.05000.0الميزان التجارى

21046.015000.013500.015200.0الصادرات

10200.0-9000.0-9500.0-13317.8-الواردات

3300.0-3100.0-3000.0-4240.2-ميزان الخدمات والدخل

2850.0-2800.0-2750.0-2364.4-صافى التحويالت

1150.0-1400.0-250.0-1123.7الميزان الجارى

22.817.813.914.6نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

3.4-4.3-0.8-3.3نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - السعودية

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

183995.047278.041000.063000.0الميزان التجارى

342457.0202269.0178000.0205000.0الصادرات

142000.0-137000.0-154991.0-158462.0-الواردات

60000.0-58000.0-60063.0-71503.0-ميزان الخدمات والدخل

37000.0-35000.0-37809.0-35999.0-صافى التحويالت

34000.0-52000.0-50594.0-76493.0الميزان الجارى

24.57.56.49.1نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

4.9-8.1-8.0-10.2نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - عمان

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

25326.012000.07000.011100.0الميزان التجارى

53206.038000.032500.037300.0الصادرات

26200.0-25500.0-26000.0-27880.0-الواردات

6500.0-6000.0-7000.0-10972.0-ميزان الخدمات والدخل

9800.0-9200.0-9500.0-10299.0-صافى التحويالت

5200.0-8200.0-4500.0-4055.0الميزان الجارى

31.019.911.517.0نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

8.0-13.5-7.5-5.0نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - قطر

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

95809.745000.034000.043000.0الميزان التجارى

126955.075000.066000.076000.0الصادرات

33000.0-32000.0-30000.0-31145.3-الواردات

24000.0-21000.0-22000.0-28633.2-ميزان الخدمات والدخل

17700.0-17500.0-15500.0-17514.0-صافى التحويالت

4500.01300.0-49662.47500.0الميزان الجارى

45.223.417.720.3نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

2.30.6-23.43.9نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - الكويت

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

77428.032500.023200.029700.0الميزان التجارى

104820.060000.051000.058500.0الصادرات

28800.0-27800.0-27500.0-27392.0-الواردات

2200.0-1900.0-2100.0-2767.0-ميزان الخدمات والدخل

19000.0-18100.0-18500.0-20680.0-صافى التحويالت

53981.011900.03200.08500.0الميزان الجارى

47.326.418.020.9نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

33.09.72.56.0نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

 .العربي* تقديرات صندوق النقد 

 .العربي** توقعات صندوق النقد    

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

 



 "آفاق االقتصاد العربي"

   

 72                                                                                                                       صندوق النقد العربي

 

  

 

  2017و 2016ي توقعات األداء االقتصادي الكلي للدول العربية لعام 

 موازين مدفوعات الدول المصدرة األخرى للنفط
 

 

 

 

  

 

   

 

ميزان المدفوعات - الجزائر

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

16100.0-18500.0-18000.0-600.0الميزان التجارى

60040.035000.030000.034400.0الصادرات

50500.0-48500.0-53000.0-59440.0-الواردات

7900.0-7300.0-7500.0-8130.0-ميزان الخدمات والدخل

3300.02800.02900.03000.0صافى التحويالت

21000.0-22900.0-22700.0-4230.0-الميزان الجارى

8.4-10.2-10.3-0.3نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

10.9-12.6-13.0-1.9-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات
ميزان المدفوعات - العراق

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

38780.77000.01500.06500.0الميزان التجارى

83980.944000.037500.043000.0الصادرات

36500.0-36000.0-37000.0-45200.2-الواردات

7800.0-7000.0-7500.0-11190.1-ميزان الخدمات والدخل

950.0-900.0-1100.0-3162.8-صافى التحويالت

2250.0-6400.0-1600.0-24427.8الميزان الجارى

19.74.20.93.2نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

1.1-3.6-1.0-12.4نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - ليبيا

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

1600.0-3100.0-3900.0-1500.0الميزان التجارى

13500.07000.05900.07400.0الصادرات

9000.0-9000.0-10900.0-12000.0-الواردات

5000.0-5100.0-6000.0-6500.0-ميزان الخدمات والدخل

1700.0-1800.0-2200.0-2700.0-صافى التحويالت

8300.0-10000.0-12100.0-7700.0-الميزان الجارى

4.4-9.6-13.1-3.6نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

22.7-30.9-40.7-18.7-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

ميزان المدفوعات - اليمنتوقعات

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

3500.0-2750.0-2500.0-3023.0-الميزان التجارى

6500.03500.02950.03400.0الصادرات

6900.0-5700.0-6000.0-9523.0-الواردات

1200.0-900.0-900.0-2150.0-ميزان الخدمات والدخل

3035.02700.03500.03900.0صافى التحويالت

800.0-150.0-700.0-2138.0-الميزان الجارى

7.3-6.6-7.2-8.0-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

1.7-0.4-2.0-5.6-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

 .العربي* تقديرات صندوق النقد 

 .العربي** توقعات صندوق النقد    

 المصدر:  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ومصادر دولية وإقليمية أخرى.   
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  2017و 2016ي توقعات األداء االقتصادي الكلي للدول العربية لعام 

 العربية المستوردة للنفطموازين مدفوعات الدول 
 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

  

  

  

ميزان المدفوعات - االردن

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

10300.0-9750.0-10156.0-11982.8-الميزان التجارى

8397.27965.08250.08400.0الصادرات

18700.0-18000.0-18121.0-20380.0-الواردات

2173.01035.01300.01800.0ميزان الخدمات والدخل

7279.25552.05200.05900.0صافى التحويالت

2600.0-3250.0-3569.0-2530.6-الميزان الجارى

23.5-23.8-26.6-33.4-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

5.9-7.9-9.3-7.1-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - تونس

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

5500.0-5600.0-5027.4-6660.5-الميزان التجارى

16708.914068.814200.015200.0الصادرات

20700.0-19800.0-19096.2-23369.4-الواردات

550.0-625.0-1001.1-360.0-ميزان الخدمات والدخل

2686.32154.72250.02400.0صافى التحويالت

3650.0-3975.0-3873.8-4334.2-الميزان الجارى

12.1-12.6-11.4-13.7-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

8.0-8.9-8.8-8.9-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - جيبوتى

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

830.0-710.0-615.0-525.0-الميزان التجارى

125.0135.0140.0150.0الصادرات

980.0-850.0-750.0-650.0-الواردات

320.0350.0380.0400.0ميزان الخدمات والدخل

25.030.035.040.0صافى التحويالت

390.0-295.0-235.0-180.0-الميزان الجارى

38.8-36.8-35.3-33.0-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

18.2-15.3-13.5-11.3-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - السودان

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

5400.0-5400.0-5000.0-3755.7-الميزان التجارى

4350.23400.03200.03800.0الصادرات

9200.0-8600.0-8400.0-8105.9-الواردات

3100.0-2800.0-2700.0-2502.4-ميزان الخدمات والدخل

1409.21250.01350.01400.0صافى التحويالت

7100.0-6850.0-6450.0-4848.9-الميزان الجارى

5.8-6.3-5.9-4.7-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

7.6-8.0-7.6-6.1-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - لبنان

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

13100.0-12300.0-13100.0-15023.0-الميزان التجارى

4557.04200.04300.04600.0الصادرات

17700.0-16600.0-17300.0-19580.0-الواردات

6435.04200.04300.04500.0ميزان الخدمات والدخل

1247.02100.01800.01900.0صافى التحويالت

6700.0-6200.0-6800.0-7341.0-الميزان الجارى

22.0-21.6-24.1-30.3-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

11.3-10.9-12.5-14.8-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - مصر

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

31500.0-28500.0-31000.0-30974.7-الميزان التجارى

25059.919000.018500.019500.0الصادرات

51000.0-47000.0-50000.0-56034.6-الواردات

2800.0-3200.0-3800.0-2813.1-ميزان الخدمات والدخل

27657.418600.019000.019000.0صافى التحويالت

15300.0-12700.0-16200.0-6130.4-الميزان الجارى

9.1-9.1-10.4-10.8-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

4.4-4.0-5.5-2.1-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

ميزان المدفوعات - المغرب

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

14400.0-13700.0-14329.6-20610.7-الميزان التجارى

19969.823564.824500.025400.0الصادرات

39800.0-38200.0-37894.4-40580.5-الواردات

4369.63024.72900.03100.0ميزان الخدمات والدخل

9722.98621.38800.09000.0صافى التحويالت

2300.0-2000.0-2683.6-6518.2-الميزان الجارى

12.3-12.5-13.9-19.1-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

2.0-1.8-2.6-6.0-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

يا تان ميزان المدفوعات - موري

مليون دوالر

تقديرىفعلي

2014*2015**2016**2017

200.0-300.0-424.1-710.9-الميزان التجارى

1935.41510.01400.01600.0الصادرات

1800.0-1700.0-1934.1-2646.3-الواردات

525.0-500.0-569.6-873.5-ميزان الخدمات والدخل

113.7190.9175.0190.0صافى التحويالت

535.0-625.0-802.8-1470.7-الميزان الجارى

3.9-6.3-9.1-15.8-نسبة الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي

10.4-13.0-17.2-32.7-نسبة الميزان الجاري الى الناتج المحلي االجمالي

توقعات

 .العربي* تقديرات صندوق النقد 

 .العربي** توقعات صندوق النقد    

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