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 ،2018عام  %1.7النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا ارتفع إلى  معدل تشیر التقدیرات إلى أن :أحدث المستجدات

 أسهم في ذلك تسارع وتیرة النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.

 

 ،خلیجيومن بین دول مجلس التعاون ال البلدان المصدرة للنفط قد تعزز في العام المنتهي للتو. فيوتشیر التقدیرات إلى أن النمو  

ض�ط أوضاع المال�ة العامة، مما أتاح ز�ادة اإلنفاق العام ودعم الناجمة عن ضغوط الأدى ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره إلى تخفیف 

كان النمو الضعیف في إیران نتیجة للعقو�ات  ،البلدان غیر الخلیج�ة المصدرة للنفط فيارتفاع أرصدة حسا�ات المعامالت الجار�ة. و 

 ،في العام المنتهي للتو %2.5عائقا أمام النمو اإلقل�مي. وتشیر التقدیرات إلى أن معدل النمو في الجزائر ارتفع إلى األمر�ك�ة 

 مدعومًا �اإلنفاق العام.

 

القوي في قطاعي نشاط الحیث استمر  ،في السنة المال�ة الماض�ة %5.3معدل نمو عند  ،وسجلت مصر، وهي بلد مستورد للنفط

وحقق إصالح الس�اسات تقدما. وساعدت المحاصیل الزراع�ة الجیدة  ،، وانخفض معدل ال�طالة �شكل عاموالغاز الطب�عيالس�احة 

 على التوالي. %2.6و  %3.2حیث من المتوقع أن �سجال معدل نمو عند  ،2018والس�احة في دعم النمو في المغرب وتونس عام 

 

. وعلى الرغم من تراجع النمو في التجارة العالم�ة 2019% عام 1.9من المتوقع ارتفاع معدل النمو �المنطقة إلى  :اآلفاق المستقبل�ة
 النمو في المنطقة. ،ال س�ما إصالح الس�اسات ،من المتوقع أن تعزز العوامل المحل�ة ،وتقیید أوضاع التمو�ل الخارجي

 

حیث یرتفع النمو في دول مجلس التعاون  ،وتشیر التقدیرات إلى أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط سیرتفع �شكل طفیف هذا العام 
. ومن المرتقب أن یتعزز النمو القوي في دول المجلس من جراء ز�ادة االستثمار 2018% عام 2% من 2.6الخلیجي كمجموعة إلى 

نتیجة لتأثیر العقو�ات. من المرتقب أن  2019% عام 3.6ومن المتوقع أن ینكمش اقتصاد إیران بنس�ة  وٕاصالح اللوائح التنظ�م�ة.
 % �عد أن یهدأ ارتفاع اإلنفاق الحكومي الذي شهده العام الماضي.2.3ینخفض معدل النمو �الجزائر إلى 

 

حیث تتعزز االستثمارات �اإلصالحات التي تعزز ، 2019% خالل السنة المال�ة 5.6ومن المتوقع أن یرتفع النمو في مصر إلى  
 %2.9مناخ األعمال ومع ارتفاع معدالت االستهالك الخاص. من المتوقع أن �صل معدل النمو في كل من المغرب وتونس إلى 

جیوس�اس�ة مدعومًا بإصالح الس�اسات وتحّسن الس�احة. وتقوم توقعات النمو في المنطقة على افتراض أن الصراعات ال ،2019عام 
 لن تتصاعد �شكل ملموس وأن تأثیراتها على المنطقة من البلدان المتأثرة �الصراع ت�قى محدودة.



 

نزول�ة. و�مكن للصراعات الجدیدة في البلدان المخاطر ال نحوتتجه المخاطر التي تواجه المنطقة على اآلفاق العالم�ة  :المخاطر 
ناه�ك عن الصحة والرفاهة االجتماع�ة ؛ وقد یز�د من  ،أكبر �الدخل والنشاط االقتصاديالهشة أن تتصاعد وتؤدي إلى إلحاق ضرر 

تأثیر أزمة الالجئین على البلدان المض�فة و�لدانهم األصل�ة. وس�كون لتصاعد التوترات بین الوال�ات المتحدة وٕایران تداع�ات سلب�ة 
لى عدم ال�قین �شأن استجا�ة البلدان المصدرة للنفط لإلنتاج، إلى تقلب �اإلضافة إ ،على المنطقة. وقد تؤدي العوامل الجیوس�اس�ة

في حین �مكن أن  ،خاصة لمصدري النفط ،أسعار النفط. و�مكن أن تؤثر احتماالت انخفاض أسعار النفط على التوقعات للمنطقة
 �ساعد ذلك مستوردي النفط.

 

لبلدان المستوردة للنفط والمصدرة على السواء �المنطقة. و�شیر ارتفاع الدیون وقد تؤثر أوضاع التمو�ل العالم�ة األكثر تقییدا على ا 
الخارج�ة المقومة �العملة األجنب�ة على �عض البلدان المستوردة للنفط إلى أن هذه البلدان ستكون عرضة الرتفاع حاد في ق�مة 

 الدوالر.

 

غیر إیجاب�ة  تأثیراتارتفاع اإلنفاق على إعادة اإلعمار في البلدان المتأثرة �الصراع (كالعراق)  ینجم عنعلى الجانب المتفائل، قد  
 على البلدان المجاورة.م�اشرة 

 

 

 

 



 
 

 لتنز�ل هذه الب�انات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقعات النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا          
التغیر السنوي بالنسبة المئویة ما لم یُذكر خالف ذلك)  )

م 2021م 2020م 2019 ت 2018 20162017 
سوق الدوالر عام 2010) إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق (

3.21.42.52.31.81.8الجزائر
3.23.93.22.62.82.8البحرین
8.65.76.77.37.57.5جیبوتي

4.34.75.55.75.96.0مصر
4.34.25.35.65.86.0السنة المالیة األساس

3.61.11.1-1.5-13.43.8إیران
2.11.96.22.92.8-13.0العراق
2.02.02.12.32.42.7األردن
3.51.73.63.63.6-2.9الكویت

1.71.51.01.31.51.5لبنان
1.14.13.22.93.53.5المغرب

0.91.93.42.82.8-5.0سلطنة عمان
2.11.62.32.73.03.0قطر

0.92.02.12.22.2-1.7المملكة العربیة السعودیة
1.12.02.62.93.43.6تونس

3.00.82.03.03.23.2اإلمارات العربیة المتحدة
4.73.11.71.91.91.9الضفة الغربیة وقطاع غزة

المصدر: البنك الدولي
وبالتالي فإن التوقعات الواردة ھنا ربما  تقدیرات البنك الدولي تخضع للتحدیث تكرارا وذلك استنادا إلى توفر معلومات جدیدة.  مالحظات: ت = تقدیري؛ م = متوقع. 

تختلف عمّا ھو وارد في وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى لو لم تكن التقدیرات األساسیة لتوقعات البلدان المختلفة في أي لحظة زمنیة.

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


 

 

 

 

 


