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

 2022 ینایر/كانون الثاني 

 
عاد خاللها    2021في النصف الثاني لعام    شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا تعافیًا اقتصاد�ًا قو�اً التطورات األخیرة:  

مستو�اته التي �انت سائدة قبل الجائحة في �عض االقتصادات. وتفاوت األداء االقتصادي فیما بین بلدان المنطقة  الناتج إلى  
 �سبب االختالفات في شدة الجائحة وآثارها. 

ففي السعود�ة، صاَحب ز�ادة اإلنتاج النفطي تعاف للقطاعات غیر النفطیة ساعد علیه تسارع حمالت التطعیم. و�ان للجائحة  
تأثیر محدود نسبیا على قطاع الخدمات في إیران بینما انتعش إنتاج النفط والنشاط الصناعي. وشهد اقتصاد مصر نموًا �معدل  

�فضل قوة االستهالك، والتحو�الت المالیة المتزایدة للمغتر�ین، واحتواء    2020/2021مالیة  أسرع مما �ان متوقعا في السنة ال
وفي تونس، تعثَّر االنتعاش مع ازد�اد حاالت اإلصا�ة �فیروس �ورونا   التضخم �المقارنة �اتجاهاته السا�قة في السنوات األخیرة.

 لى الحر�ة والتنقل، ومع عدم الیقین على الساحة السیاسیة.وما صاحبها من تشدید القیود ع 2021) في منتصف 19-(كوفید
  

ومازال تضخم أسعار المستهلكین في المنطقة أقل من متوسطه طو�ل األمد ماعدا في لبنان و�یران، وهو ما ُ�عزى إلى ضعف  
 الطلب، مع استمرار فجوات الناتج السلبیة، وفي �عض الحاالت أنظمة سعر الصرف الثابت.

 
مع تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفیضات إنتاج النفط،   المستقبلیة:اآلفاق 

والدعم الذي أفرزه زخم بیئة السیاسات التیسیر�ة �شكل عام، من المتوقع أن یتسارع معدل النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال 
%  3.4، وأن یتراجع إلى  2021یل �الز�ادة لمستواه الذي �ان متوقعًا في یونیو/حز�ران  ، وهو تعد2022% في  4.4أفر�قیا إلى  

. ولكن من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصیب الفرد من الدخل بین المنطقة واالقتصادات المتقدمة خالل الفترة 2023في  
 التي تغطیها التنبؤات.

 
نتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبیعي وز�ادة اإلنتاج، وأن �شهد القطاع ومن المتوقع أن تستفید البلدان المصدرة لم

من شأنه أن یرفع الصادرات، أمَّا نشاط القطاعات غیر النفطیة فقد �ستفید من ارتفاع معدالت  النفطي في السعود�ة انتعاشًا قو�اً 
�فضل القطاع النفطي.    2022% في  7.3ع أن ینمو الناتج بنسبة  المتوق  التطعیم وتسارع معدالت االستثمار. وفي العراق، من

�الز�ادة نتیجة لتعاٍف تدر�جي للقطاع النفطي وتخفیف القیود المفروضة على   2022وتم تعدیل التنبؤ لمعدل النمو في إیران في 
 التنقل من جراء الجائحة. 

 
نت أ�ضا اآلفاق المستقبلیة على األمد القصیر للبلدا  ن المستوردة للنفط. ففي مصر، من المتوقع أن ینمو الناتج بنسبة  وقد تحسَّ

�فضل تحسن الطلب الخارجي من الشر�اء التجار�ین الرئیسیین،   2022% في السنة المالیة التي تنتهي في یونیو/حز�ران  5.5
لقطاع السیاحة. وفي المغرب،    وتوسع قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وقطاعات استخراج الغاز، والتحسینات التدر�جیة



النخفاض   نتیجة  2021وهي وتیرة أقل مما �ان متوقعا في یونیو/حز�ران    2022% في  3.2من المتوقع أن ینمو االقتصاد بنسبة  
 اإلنتاج الزراعي (الفالحي). 

 
البلدان،  قد تؤدي موجات جدیدة لجائحة �ورونا، واالضطرا�ات االجتماعیة، وارتفاع  المخاطر:   مستو�ات المدیونیة في �عض 

ونظرًا ألن نسبة الحاصلین على التطعیم الكامل من السكان في المنطقة   والصراعات إلى تقو�ض النشاط االقتصادي في المنطقة.
ل  % وتتر�َّز في االقتصادات مرتفعة الدخل، فإن حدوث اضطرا�ات األنشطة االقتصاد�ة �سبب الجائحة مازال ُ�شكِّ 40تقل عن 

 احتماال قو�ا. 
  

البلدان   المكاسب والخسائر بین  النشاط في المنطقة مع االختالف من حیث  إلى تقو�ض  النفط  وقد تؤدي تغیرات في أسعار 
وقد �حد ضعف مستو�ات االستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على    المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.

ومن المحتمل أن �ضعف االنتشار السر�ع للمتحور أومیكرون الطلب العالمي و�ؤدي إلى  عار النفط المرتفعة.  االستفادة من أس
 تراجع أسعار النفط.

  
و�مرور   وُ�نِذر تزاید وتیرة الكوارث الطبیعیة المرتبطة بتغیر المناخ بتعر�ض األرواح وسبل �سب الرزق للخطر في المنطقة.

ارتفاع درجات الحرارة من قدرة مناطق متزایدة على الزراعة، و�قلل غالت المحاصیل، و�فاقم مشكلة الموارد المائیة الوقت، سیُحد 
الشحیحة �الفعل، األمر الذي سیقوض األمن الغذائي، و�جبر على الهجرة، و�ؤدي إلى انخفاض اإلنتاجیة الزراعیة وز�ادة مخاطر  

 نشوب المنازعات. 
 

 تنز�ل تقر�ر اآلفاق االقتصاد�ة العالمیة

  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf


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

  ن 2023 ن 2022 ت  2021 2020 2019  

     ) 2019-2010 إجمالي الناتج المحلي �أسعار السوق (�متوسط أسعار الدوالر األمر�كي في
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  3.4 3.4 6.0 11.3- 1.4 الضفة الغر�یة وقطاع غزة 

 المصدر: البنك الدولي. 
مالحظة: ت = تقدیرات، ن = تنبؤات. �جري تحدیث توقعات البنك الدولي �استمرار على أساس  

معلومات جدیدة وتغیُّر الظروف (العالمیة). ومن ثمَّ، فإن التوقعات الواردة هنا قد تختلف عن تلك الواردة  
في وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى إذا �انت التقییمات األساسیة آلفاق البلدان ال تختلف اختالفا �بیرا  

 في أي لحظة زمنیة معینة.
 

 رجوع إلى المرفق اإلقلیمي لالطالع على تقار�ر السنة المالیة. أ. تشیر إلى السنة المالیة. یرجى ال
 مستبعدة �سبب ارتفاع درجة عدم الیقین. 2021ب. التنبؤات �شأن لبنان ولیبیا �عد عام  

 
 

 

 
 
  


