
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا              اآلفاق االقتصاد�ة العالمیة: 

 2022یونیو/حز�ران    

 
في بدا�ة العام، �انت منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا تعاني �الفعل للتعافي من الخسائر في معدالت  التطورات األخیرة:  

التي جاءت �عد عشر سنوات عجاف أثرت خاللها األزمات المتفاقمة الناتجة عن   جائحة �وروناالنمو والوظائف الناجمة عن  
انعدام االستقرار السیاسي والصراعات على الكثیر من سكان المنطقة. و�النسبة للبنان، ازداد الوضع بؤسًا �سبب انفجار مرفأ  

إلیه   الحاجة  تشتد  الذي  النمو  لكن  الدیون.  وأزمة  دعم  بیروت  لسحب  المباشرة  غیر  واآلثار  أومیكرون  متحور  تفشي  أضعفه 
السیاسات في االقتصادات المتقدمة الذي تعتمد علیه المنطقة �شدة في السیاحة والتجارة. وأعقب هذه األوضاع الصعبة غزو  

المصدرة للنفط منفعة صافیة وتلقي االتحاد الروسي ألو�رانیا، و�ن �انت آثاره االقتصاد�ة على المنطقة متباینة مع تحقیق البلدان  
السیما األشد   البلدان المستوردة له صدمة مزدوجة �ارتفاع أسعار الغذاء والوقود معًا. وهناك أضرار �بیرة واقعة على األسر

عف  و�ما �قارب ض  2009حرمانا: بلغ التضخم الوسیط السنوي في أسعار المستهلكین أعلى مستوى له منذ الر�ود الكبیر في عام  
  معدل الز�ادة التي شهدها في العقد السابق لتفشي الجائحة.

 
رة للنفط التي تكون فیها معدالت التلقیح أعلى عادًة، ساعد ارتفاع أسعار النفط وز�ادة اإلنتاج في الحفاظ على  في البلدان المصدِّ

االقتراض. وفي دول مجلس التعاون الخلیجي، ارتفع اإلنتاج الیومي  تحقیق انتعاش قوي قابله جزئیًا ارتفاع أسعار الغذاء وتكالیف  
رة للنفط من خارج دول المجلس   مالیین برمیل عما �ان علیه قبل عام.  3من النفط في أبر�ل/نیسان بنحو   وتواجه البلدان المصدِّ

من على سبیل المثال، فقد أدى الصراع الذي عقبات عدیدة أمام ز�ادة إنتاج النفط. فرغم الحاجة الماسة إلى النقد األجنبي في الی
طال أمده هناك إلى توقُّف عائدات التصدیر من قطاع الهیدرو�ر�ونات �شكل شبه تام مما فاقم الدمار الناتج عن الصراع، وهو 

 ما تسبب في أزمة إنسانیة غیر مسبوقة.

اره �سبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وز�ادة تكالیف وأما �النسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد خرج االنتعاش الهش عن مس  
االقتراض، وضعف الطلب الخارجي. وال تزال تداعیات الجائحة، فیما یتعلق �فقدان الوظائف وارتفاع مستو�ات الدین، قائمًة. وفي  

تصاعد معدل التضخم وعودته  مصر، تباطأ النمو القوي الذي تحقق في النصف األول من السنة المالیة تباطؤًا مفاجئًا في ظل  
وضعف القدرة التنافسیة للشر�ات    في أسعار المستهلكین إلى المعدالت السنو�ة ثنائیة الرقم، مما أدى إلى انخفاض دخل األسر

وفي تونس، لم یتحقق سوى تعاٍف طفیف في   المصر�ة. و�واجه المغرب موجة جفاف شدیدة أخرى ستؤثر على اإلنتاج الزراعي.
وتواجه البالد صدمات اقتصاد�ة متعددة مع عدم قدرتها على الحصول على تمو�ل من األسواق الدولیة، فیما تمر    2021عام  

ل سیاسي معقدة. وال تزال نسبة البطالة في تونس مرتفعة عند   % مع عدم وجود حیز متاح لتطبیق سیاسات  16.1�عملیة تحوُّ
  تحفیز�ة. 

 
، �ما �مثل أسرع وتیرة له خالل عشر 2022% في عام  5.3�خفي متوسط معدل النمو في المنطقة الذي بلغ    اآلفاق المستقبلیة:

في مختلف بلدان    2024و  2023سنوات، تفاوتًا �بیرًا واتجاهًا في المسار الخطأ. وسیتباطأ معدل النمو �شكل مفاجئ في عامي  
رة للنفط مدفوعًا �ارتفاع اإلیرادات النفطیة وحدوث المنطقة. وُ�عزى االنتعاش الحالي �األساس إلى النمو ا لقوي في البلدان المصدِّ



انحسار عام لآلثار السلبیة للجائحة في البلدان التي حققت نسب تلقیح مرتفعة. ومن المتوقَّع أن تحقق اقتصادات دول مجلس 
   عما �ان متوقَّعًا في بدا�ة العام.نقطة مئو�ة    1.2، أي بز�ادة 2022% في عام  5.9التعاون الخلیجي نموًا بنسبة  

 
وفي السعود�ة، من المتوقَّع أن یؤدي النمو القوي في إنتاج النفط وحدوث تعاٍف قوي �القطاع غیر النفطي إلى دفع معدل النمو 

ل    2022في عام   د والب   .2023% في عام  3.8% �ما �مثل أعلى مستوى له خالل عشر سنوات، وذلك قبل تراجعه إلى  7لیسجِّ
وأن تستفید دولة اإلمارات �ذلك من ارتفاع أسعار النفط على المدى القر�ب؛ وأما على المدى المتوسط فستؤدي اإلصالحات 
المتعلقة بتعمیق أسواق رأس المال وز�ادة مرونة سوق العمل وتسر�ع وتیرة االبتكار التكنولوجي إلى دعم النمو. ومن المتوقَّع أن 

م �بیر في عملیات  2022% في عام  3.7بة  ینمو الناتج في إیران بنس ، مدفوعًا �انحسار الجائحة وارتفاع أسعار النفط و�حراز تقدُّ
التلقیح. لكن ُیتوقَّع تباطؤ النمو �عد ذلك نتیجة تقیید إمكانات تحقیقه �سبب عدم معالجة التحد�ات الهیكلیة واستمرار ضعف  

مدفوعًا �االنتعاش في    2022% في عام  8.8إجمالي الناتج المحلي في العراق    االستثمارات الثابتة. ومن المتوقَّع أن یبلغ نمو
قطاع النفط مع اإللغاء التدر�جي للقیود على اإلنتاج التي قررتها أو�ك+. ومع ذلك، یؤدي نقص إمدادات الكهر�اء المتفاِقم من  

 نمو القطاع غیر النفطي.   جراء االختالالت في واردات الطاقة وقیود الطاقة االستیعابیة إلى الحد من 
 

نقطة   0.5�ما �مثل تخفیضًا للتوقعات بواقع    2022% في عام  4.1ومن المتوقَّع نمو الناتج في البلدان المستوردة للنفط بنسبة  
وُتظهر هذه األرقام الرئیسیة حاالت التعافي الهشة للغا�ة وتأثیر التسارع   .2023% في عام  4.4مئو�ة، وذلك قبل تسارعه إلى  

%  6.1في مصر حیث انعكس النشاط األقوى من المتوقَّع خالل النصف األول من السنة المالیة في تعدیل نسبة النمو لتصل إلى  
، أي �انخفاض بواقع  2022/2023% في السنة المالیة  4.8وُ�توقَّع تراجع هذه النسبة إلى    .2021/2022في السنة المالیة  

السیاحة نتیجة حرب أو�رانیا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى إضعاف الطلب   نقطة مئو�ة، حیث یؤدي تراجع حر�ة  0.7
حیث   2022% في عام 1.1المحلي والضغط على الموازنة. وفي المغرب، ُیتوقَّع تباطؤ معدل النمو بدرجة �بیرة لینخفض إلى 

و�واجه لبنان عامًا آخر   في قطاع الخدمات.تطغى اآلثار المشتر�ة لموجة الجفاف وحرب أو�رانیا على نتائج التعافي المؤقت  
من التراجع وسط تزاید نسبة الفقر والتضخم الجامح وتعطیل الخدمات األساسیة، �ما ُیتوقَّع انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقیقي  

لحقیقي وتقلیص القوة  للعام الرا�ع على التوالي، مما یؤدي إلى مز�د من االنخفاض في نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ا 
 الشرائیة ألصحاب األجور. وُ�عد النمو المتواضع في تونس أقل �كثیر من اإلمكانات، خاصًة �النظر إلى مستوى البطالة. 

 
التقلُّبات  ال تزال �فة میزان المخاطر المحدقة �النمو تمیل نحو الهبوط. فتزاید األجواء الضبابیة وعدم الیقین، من خالل    المخاطر:

في أسعار الغذاء والنفط واألسواق المالیة وغیرها، قد �قوِّض االستهالك واالستثمار وتدفقات رأس المال في المنطقة. وقد یؤدي  
حدوث ز�ادات أخرى في تضخم أسعار الغذاء، التي وصلت �الفعل إلى أعلى مستو�اتها في عشر سنوات، إلى تآكل الدخل 

من الغذائي و�ز�د من حاالت نقص التغذ�ة واعتماد إستراتیجیات تكیُّف سلبیة. ومع مواجهة سلسلة من الحقیقي، مما �قوِّض األ
و�ز�د ذلك، �اإلضافة إلى ارتفاع مستو�ات الدین   الصدمات، تبدد زخم اإلصالحات و�دأ القطاع الخاص �حجم عن االستثمار.

 رائیة، من مواطن الضعف خاصًة في االقتصادات المستوردة للنفط. ومحدود�ة الحیز المتاح �المالیة العامة وتراجع القوة الش
 

 http://wrld.bg/R3Jw50JlTbKتقر�ر اآلفاق االقتصاد�ة العالمیة:  تنز�ل  

http://wrld.bg/R3Jw50JlTbK


 
 

          التنبؤات الخاصة �منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا  
       �النسبة المئو�ة ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك)(التغیر السنوي  

 

  
 ق 2024 ق 2023 ق 2022 ت2021 2020 2019

 

        ) 2019-2010إجمالي الناتج المحلي �أسعار السوق (�متوسط أسعار الدوالر األمر�كي في  
  1.4 1.3 3.2 3.9 5.1- 1.0 الجزائر 

  3.1 3.1 3.5 2.2 4.9- 2.1 البحر�ن 

  6.2 5.2 3.3 4.3 0.5 7.8 جیبوتي 

  5.0 4.8 6.1 3.3 3.6 5.6 مصر أ

  2.3 2.7 3.7 4.1 3.4 6.8- إیران أ 

  3.0 4.5 8.8 2.8 11.3- 5.5 العراق 

  2.3 2.3 2.1 2.2 1.6- 2.0 األردن 

  2.5 3.6 5.7 2.3 8.9- 0.6- الكو�ت 

  .. .. 6.5- 10.5- 21.4- 7.2- لبنان ب 

  .. .. .. 99.3 31.3- 2.5 لیبیا ب 

  3.6 4.3 1.1 7.4 6.3- 2.6 المغرب 

  2.6 2.8 5.6 2.1 2.8- 0.8- ُعمان 

  4.4 4.5 4.9 1.5 3.6- 0.8 قطر

  3.0 3.8 7.0 3.2 4.1- 0.3 السعود�ة

  .. .. 2.6- 2.1- 1.3 3.7 سور�ا ب

  3.3 3.5 3.0 3.1 8.7- 1.3 تونس

  3.6 3.4 4.7 2.8 6.1- 3.4 اإلمارات 

  3.1 3.2 3.7 7.1 11.3- 1.4 الضفة الغر�یة وقطاع غزة

  .. 2.5 0.8 2.1- 8.5- 1.4 الیمن ب 

 البنك الدولي. المصدر:
مالحظة: ت = تقدیرات، ق = توقعات. �جري تحدیث توقعات البنك الدولي �استمرار على أساس معلومات جدیدة  

التوقعات الواردة هنا قد تختلف عن تلك الواردة في وثائق أخرى للبنك وتغیُّر الظروف (العالمیة). ومن ثمَّ، فإن  
   الدولي، حتى إذا �انت التقییمات األساسیة آلفاق البلدان ال تختلف اختالفًا �بیرًا في أي لحظة زمنیة معینة.

 أ. تشیر إلى السنة المالیة. ُیرجى الرجوع إلى المرفق اإلقلیمي لالطالع على التفاصیل الخاصة بتقار�ر السنة المالیة.  
) مستبعدة �سبب ارتفاع درجة  2023) والیمن (�عد  2021) ولیبیا (�عد  2022ب التنبؤات �شأن لبنان وسور�ا (�عد  

 عدم الیقین.  

 
 

 

 
 


