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وفي االقD2ادات ال$2A	ردة لل�ف'، م[ ال$ف�2ض ارتفاع مع�الت ال�$	 Bفعل ال2ق�م ال$�Nز على صع

اسات ال2ي Auان�ها ص��وق ال�ق� ال�ولي وال@�T ال�ولي في اقD2ادات  ال$*�قةAز اس2$�ار ب�امج إصالح ال 
احة. وسُ
ع�ِّAلق,اع ال

مaل م�D وال$غ�ب اإلصالحات اله
7ل
ة، ور�ادة األع$ال الDغ
�ة، ̀وم7ان
ة الDN	ل على الZه�8اء. وم[ ال$2	قع أن ی�تفع مع�ل 
  % ه�ه ال�Aة ال$ال
ة.5.5م[  �A2020ة ال$ال
ة % في ال5.8ال�$	 في م�D إلى 

 

�ة في  :ال�/ا.� @m ة ال ت�ال
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31655/9781464813986.pdf
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Middle East and North Africa Forecasts          

(Annual percent change unless indicated otherwise)

 2016 2017 2018e 2019f 2020f 2021f

GDP at market prices (2010 US$) 

Algeria 3.2 1.4 1.5 1.9 1.7 1.4

Bahrain 3.5 3.8 1.8 2.0 2.2 2.8

Djibouti 9.1 4.1 6.0 7.0 7.5 8.0

Egypt 4.3 4.8 5.4 5.7 5.9 6.0

  Fiscal year basis 4.3 4.2 5.3 5.5 5.8 6.0

Iran 13.4 3.8 -1.9 -4.5 0.9 1.0

Iraq 13.6 -1.7 0.6 2.8 8.1 2.3

Jordan 2.0 2.1 2.0 2.2 2.4 2.6

Kuwait 2.9 -3.5 1.2 1.6 3.0 2.9

Lebanon 1.6 0.6 0.2 0.9 1.3 1.5

Morocco 1.1 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6

Oman 5.0 -0.9 2.1 1.2 6.0 2.8

Qatar 2.1 1.6 1.4 3.0 3.2 3.4

Saudi Arabia 1.7 -0.7 2.2 1.7 3.1 2.3

Tunisia 1.1 2.0 2.5 2.7 3.2 3.5

United Arab Emirates 3.0 0.8 1.7 2.6 3.0 3.2

West Bank and Gaza 4.7 3.1 0.9 0.5 1.0 1.6

Source: World Bank.

Notes: e = estimate; f = forecast.  World Bank forecasts are frequently updated based on new information and 

changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained 

in other Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not significantly differ at any 

given moment in time.

http://pubdocs.worldbank.org/en/655741555426304741/Global-Economic-Prospects-June-2019-GDP-growth-data-AR.xlsx

