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 أحدث التطورات
 

. وانخفخ خم نخجخا يجخجخالخي  0202تراجع النشاط االقتصادي في  
% ألسباب تعاد في مخعخهخجخ خا  0.2الناتج الجحلي الحقيقي يلى  

% والخنخجخا الخجختخاا خع  4.5يلى انكجاش الناتج ال الحخي بخنخ خبخ   
%(. وعلى جانب الطلب، ساهخ   2.2للقطاعات غير ال الحي  ) 

%(،  2.2االست الك الفاص م اهج  كبخيخرف فخي الخنخجخا )حختخى  
مخففخاعخاا تخاعتخ خخات الخرواتخخب وانخفخخ خا  الخختخ خفخخ . وأمخا م خاهخجخخ   
صافي الصادعات فخبخقخيخب سخلخبخيخ  عخلخى نخحخا  خعخ خ  انخفخ خا   
الخقخخفعف الخختخخنخخاف خيخخ  لخخلخخصخخادعات واالعخختخخجخخاد عخخلخى واعدات الخخطخخاقخخ .  
وب  ل ال ياسات النقف   الخحخصخيخ خ  وتخراجخع أسخعخاع الخااعدات،  

%. وال  2.4ظل معفل الت ف  منف  اا وتحب ال يخطخرف دو   
% وهخا أعخلخى تخ خيخيخر بخيخ   2.0يزال معفل البطال  مرت عاا عنف  

الن اء والشباب. يدعاكاا لجحفود   نجاذج التنجي  الحالي لخلخبخالد،  
كلف العاهل الجغربي الجلك محجف ال ادس لجن  نجاذج التنجخيخ   

  0202الجفيف، وهي هيئ  استشاعي  تحفد تحلال يانيا/حزيرا   
 سن .   04-02عؤي  جفيفف للتنجي  الاطني  لجفف  

تااجه الجالي  العام   غاطا ت بب اعت ات اإلن اق االجتجاعي 
واألجخخاع. تخخعخخف وخخجخخ  سخخنخخاات مخخ  بخخ ل جخخ خخاد قخخايخخ  ل خخبخخ  
أو ات الجالي  العام ، ات ع عجز الجالخيخ  الخعخامخ  مخجخفدا فخي 

% مخ  يجخجخالخي الخنخاتخج 5.0يلى ما  قخفع بخنخ خبخ   0202عام 
الجحلي )تاستيناء عائفات الفاصص (، مففاعاا تش ل عئيخ خي 
بزيادف اإلن اق، وواصخ  عخلخى األجخاع والخبخرامخج االجختخجخا خيخ ، 
ا ت بب انف ا  ييرادات ال رائخب عخلخى الشخركخات  ولك  أ  ا
عجا كا  متاقعاا والجنح مخ  دول مخجخلخ  الختخعخاو  الخفخلخيخجخي. 
ومع ذلك، وب  ل عائفات الفاصص ، انف  ب احختخيخاجخات 

% م  يججالي الناتج الجحلي في عام 2.3تجايل الجاازن  يلى 
. وم  ث ، اعت عب ن ب  ديا  الحخ خامخ  الخجخركخزيخ  يلخى 0202

 %.34.6يججالي الناتج الجحلي تش ل طفيف يلى 
وبخقخي م ختخفامخا عغخ   0202وقف تح   الجركز الفخاعجخي فخي 

تعم أوجه ال عف. وانفخ خم عخجخز الخحخ خاب الخجخاعي يلخى 
مخقخاعنخ   0202% م  يججالي الناتج الجحخلخي فخي 5.3حاالي 
، وذلخك 0202% مخ  يجخجخالخي الخنخاتخج الخجخحخلخي فخي 4.4مخع 

ت  خل انخفخ خا  أسخعخاع الخااعدات، ووخاصخ  واعدات الخطخاقخ . 
. فخي 0202% فق  في 0ونتيج ا ل لك، زادت الااعدات بن ب  

الاقب ن  ه، على الرغ  م  ت ء الطلخب الخفخاعجخي، حخافخهخب 
الصخخادعات عخخلخخى تخخعخخم الخخفيخخنخخامخخيخخ خخيخخ ، حخخيخخ  اعتخخ خخعخخب بخخنخخ خخبخخ  

%. ساهجب القطاعات ذات القيج  الج افخ  الخعخالخيخ  فخي 0.5
%6.2الصخخادعات، حخخيخخ  قخخ خخزت صخخنخخاعخخات الخخطخخيخخرا  بخخنخخ خخبخخ  

%. وال تزال االحتياطيات األجنبخيخ  عخنخف 3.3وال ياعات بن ب  
 أش ر م  الااعدات. 4.4أكير م  

 
 

 اآلفاق المستقبلية
 

مع انختخشخاع جخائخحخ  كخاعونخا مخووخرا فخي أوعوبخا وبخفا خ  ظخ خاع 
اإلصاتات محلخيخاا، يلخى جخانخب الخجخ خا  الخحخاد، بخفأ االقختخصخاد 
الجغربي  عاني م  التأثخيخر ال خلخبخي لخلخجخائخحخ . ونختخيخجخ  لخ لخك، 
يختخخاقخخع أ  يخختخخبخاطخخأ نخخجخا يجخخجخخالخي الخخنخخاتخج الخخجخخحخلخخي لخخيخصخخل يلخخى 

. على الجفى الجتاس ، تافختخرا  الختخعخافخي 0202% في 0.6
، مخ  الخجختخاقخع أ  يخنختخعخ  Vم  تأثير جائحخ  كخاعونخا بخنخجخ  

ا مخخ  عخخام  % مخخع عخخادف 4.4لخخيخخصخخل يلخخى  0200الخخنخخجخخا بخخفءا
اإلنتاج يلى الج تايات الخجختخاقخعخ  قخبخل تخ خشخي الخجخائخحخ . ومخ  

 0202% فخي عخام 2.6الجتاقع أ  ينكج  التخ خفخ  بخنخ خبخ  
 نتيج  لصفم  الطلب وانكجاش االست الك الفاص.

على جانب الجالي  العام ، سي ا  للجائح  تأثير سخلخبخي عخلخى 
وتيرف  خبخ  أو خات الخجخالخيخ  الخعخامخ  وبخالختخالخي عخلخى يجخجخالخي 
احتياجات التجايل والفيا . وم  الجتاقع اعت ات العجخز الخكخلخي 
في الجاازن  )تاستيناء حصيلخ  الخفخاصخصخ ( وي خقخفصع أ   صخل 

. 0202% مخخ  يجخخجخخالخخي الخخنخخاتخخج الخخجخخحخخلخخي فخخي عخخام 3.0يلخخى 
وي  ر ت اق  العجز في الجقخام األول مخ  وخالل زيخادف اإلنخ خاق 
االجخختخخجخخاعخخي الخخجخخرتخخبخخ  تخخجخخائخخحخخ  كخخاعونخخا وانخخفخخ خخا  عخخائخخفات 
ال رائب، ال سيجا  رائب الشركات والرسام الججخركخيخ . وفخي 
الاقب ن  ه، قف تتأجل الجنح الجقفم  م  دول مجل  التخعخاو  
الفليجي أل  و ع الجالي  العام  لخ خ ا الخفول يختخفهخاع. ومخ  
الجتاقع أ  تنف م يعانات الفع  واإلنخ خاق الخرأسخجخالخي، ولخكخ  
تش ل هامشي. ونتيجخ  لخ لخك، سخيخبخلخ  الخفيخ  الخجخ ختخحخ  عخلخى 
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أدت التأثيرات العالجي  لجائح  كاعونا يلى ت اق  
التأثيرات الجحلي  والج ا . ونتيج  ل لك، م  الجتاقع 
أ   عاني االقتصاد الجغربي م  الك اد ه ا العام، وها 
األول من  أكير م  عقفي . وسيتفهاع العجز الجزدوج، 
مجا يزيف تش ل كبير م  ال جاات التجايلي . وقف ازداد 
الطلب على التجايل الفاعجي، األمر ال ي يوكف 

 روعف تعزيز االحتياطيات األجنبي . سيرت ع الفي  
الفاعجي والفي  على الح ام  الجركزي ، لكن جا 
سيهال  قابلي  للتحجل. ال تزال التاقعات معر   
لجفاطر ال باط الكبيرف، تجا في ذلك ت بب احتجال 

 امتفاد فترف الجائح  وحفت ا.

لتوقعات.  ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التتتفتكتيتر ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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% مخ  يجخجخالخي الخنخاتخج 62.0الح ام  الجخركخزيخ  ذعوتخه عخنخف 
 .0202الجحلي في عام 

% م  6.3وم  الجتاقع أ  يزيف عصيف الح اب الجاعي يلى  
قبل أ  ينف خم وخالل  0202يججالي الناتج الجحلي في عام 

ال ترف الجتبقي  م  التاقعات. وم  الجتاقع حخفو  تخبخاطخو حخاد 
في الصخادعات وييخرادات ال خيخاحخ  والختخحخايخالت، حخيخ  تخعخطخل 
الجائح  التجاعف وسالسل القيج  العالجي . عخلخى الخرغخ  مخ  أ  

سخخيخخحخخف مخخ  نخخ خخقخخات  0202انخخفخخ خخا  أسخخعخخاع الخخنخخ خخ  فخخي عخخام 
استيراد الطاق ، فل   عا  تالكامخل اثثخاع ال خلخبخيخ  لخلخجخائخحخ  
عخخلخخى صخخادعات ال خخلخخع والخخفخخفمخخات. فخخي أوائخخل مخخاعس  ذاع، 
 وسخخعخخب ال خخلخخطخخات نخخطخخاق الخختخخقخخلخخب فخخي سخخعخخر الصخخر  مخخ  

% جنباا يلخى جخنخب مخع تخفخفخيخم 4.2 -% يلى +/0.4 -+/
%، وهخا مخا يخنخبخغخي أ  0% يلخى 0.04ال ائفف الرئي يخ  مخ  

ا فخي تخعخزيخز الخجخرونخ . ومخ  الخجختخاقخع أ  يختخحخ خ     اعف أ  ا
% 5.2يلخى  0200عجز الح اب الخجخاعي اعختخبخاعاا مخ  عخام 

مخخ  يجخخجخخالخخي الخخنخخاتخخج الخخجخخحخخلخخي مخخع عخخادف الصخخادعات وييخخرادات 
ال ياح  والتحخايخالت واسختخئخنخا  قخطخاعخات الختخصخنخيخع )وخاصخ  

 ال ياعات واإللكترونيات والجااد الكيجيائي (.
وم  الجتاقع أ    ا  االنف ا  في أعخفاد الخ خقخراء مختخاا خعخاا 
تالنهر يلى تاقعات النجا. في النصف األول م  العخقخف األول 
ا كبيراا فخي مخعخفالت  م  األلفي  الجفيفف، ش ف الجغرب انف ا ا
ال قر؛ وتشير التاقعات الج تنفف يلى نصيب ال رد م  يججخالخي 
الناتج الجحلي يلى أ  م تاى الخ خقخر سخيخنخفخ خم ولخكخ  بخاتخيخرف 

، سخيخهخل مخعخفل الخ خقخر الخجخفقخع 0200أتطأ ت ييخر. فخ خي عخام 
دوالع عخلخى أسخاس  0.2تاستفخفام وخ  الخ خقخر الخفولخي الخبخالخ  
% وسخيخهخل مخعخفل الخ خقخر 0تعادل القاف الشرائي  أقل تقليل م  

دوالع عخلخى أسخاس تخعخادل الخقخاف  2.0وفقا لف  الخ خقخر الخبخالخ  
%، ولخ   خ خا  هخنخاك تخقخفم كخبخيخر 4الشرائي  أعلى تقخلخيخل مخ  

%. غخيخر 4.64عنفما ت  التخنخبخو تخه عخنخف  0202مقاعن ا تعام 
أ  الخخزيخخادف الخخجخخفخخطخخطخخ  فخخي اإلنخخ خخاق االجخختخخجخخاعخخي مصخخحخخابخخ  
بتح ي  م تايات االست فا  قف تودي يلى ت ريع وتيخرف الخحخف 

 م  ال قر تجا يتجاوز التاقعات الحالي .

 
 المخاطر والتحديات

 
خا تخالخطخبخيخعخ  ال خريخعخ   ال تزال التاقخعخات مخرتخبخطخ  اعتخبخاطاخا وثخيخقا
الختخغخيخر لخلخجخائخحخ ، واسختخخجخاتخات صخنخات ال خيخاسخات واالقختخصخخاد 
العالجي.  ف ي جانب الطلب،  عتجف االقتصاد الجغخربخي تشخ خل 
كخبخيخر عخلخخى واعدات أوعوبخا، وال خخيخاحخ ، واالسختخيخخجخاع األجخنخبخخي 
الجباشر. وسيعاني الجغرب كييراا م  الركاد الجتاقع لالقختخصخاد 
خا يذا انخفخ خم الخطخلخب الخجخحخلخي أكخيخر  األوعوبي وسيعاني أ  ا
ت بب يغالق العخفيخف مخ  األنشخطخ  الحختخااء انختخشخاع الخجخائخحخ  
وتأثير ذلك على ييرادات الجخاظخ خيخ  والشخركخات. عخلخى صخعخيخف 
العر  ، بفأ الجغرب يتأثر تالتعطل في سالسل الخقخيخجخ  الختخي 
ا من ا، واص  في قطات ال ياعات مع يغالق مصخانخع   عف جزءا
عينا وبيجا. ومع ذلك، فإ  صنفوق جائخحخ  كخاعونخا الخ ي تخ  
ينشاؤا حخفيخياخا لخلختخفخفخيخف مخ  األثخر االقختخصخادي واالجختخجخاعخي 
للجائح ، ميل زيادف الجفصصخات الصخحخيخ  واإلجخراءات الختخي 
ت ت ف  األسر والشركات، تاإل اف  يلى اإلجراءات الخنخقخف خ ، 
 ج   أ   حال دو  يفخالس عخفد كخبخيخر مخ  الشخركخات وحخ خ  
الخخاظخخائخخف. ي  الخخجخخفخخاطخخر الخخنخخاجخخجخخ  عخخ  الخختخخأوخخيخخر فخخي تخخنخخ خخيخخ  
اإلصالحات ال ي لي  ويصالح القطات الجالي التي قخف تختخأجخل، 
 ج   أ  توثر سلخباخا عخلخى الخحخيخز الخجختخاح فخي الخجخالخيخ  الخعخامخ  
وبالتالي توثر عخلخى الخنخجخا واألعصخفف الخفخاعجخيخ . عخالوف عخلخى 
ذلك  ج   أ  توثر التقلخبخات االقختخصخاد خ  عخلخى عفخاهخ  األسخرف 

ا، وال سيجا على عفاه  م  يزيف ين اق   االست الكي تقليل  أ  ا
ع  و  ال قر؛ فصخفمخ  سخلخبخيخ  صخغخيخرف  خجخ خ  أ  تخففخع هخ ا 

 الجججاع  مرف أورى يلى دائرف ال قر.
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