
 

 أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  منطقة :العالم�ة االقتصاد�ة اآلفاق

 المسار؟ تغیر

 2018 حز�ران/یونیو

 

 �عد للنفط المصدرة البلدان تعافي مع العام، هذا تحسنَّا أفر�ق�ا وشمال األوسط الشرق  منطقة في النمو معدل سجَّل :التطورات أحدث

ن العامة، المال�ة إنفاق وتقیید النفط إنتاج تراجع من عام  .للنفط المستوردة البلدان في والخارجي المحلي الطلب وتحسُّ

 

 في النشاط وسجَّل .النفط أسعار ارتفاع �فضل العامة المال�ة أوضاع ض�ط خطط بتخفیف للنفط مصدرة بلدان عدة وقامت

عت .طف�فا نموا النفط�ة غیر القطاعات  .الرأسمالي لإلنفاق خططهما السعود�ة العر��ة والمملكة الجزائر ووسَّ

 

ن الس�اسات، إصالح من دعماً  المنطقة في للنفط المستوردة البلدان في النمو ولقي  االقتصاد وقوة األعمال، مؤسسات ثقة وتحسُّ

 .المحلي الطلب وقوة الصرف، سعر استقرار �فضل الصادرات وصافي االستثمار مجال في تحسینات مصر وشهدت .العالمي

  .الزراعي القطاع في موات�ة ظروف من وتونس المغرب واستفاد

 

ز المال�ة، األوضاع واستقرت المنطقة، بلدان معظم في الس�طرة تحت التضخم معدل وظل    .المال�ة الخدمات قطاع وتعزَّ

 

 في ُ�عزى  انتعاش في ،2019 في% 3.3و 2018 في% 3 إلى المنطقة في النمو معدل یرتفع أن المتوقع من: المستقبل آفاق

 الرأسمال�ة استثماراتها للنفط المصدرة البلدان تز�د أن المرتقب ومن .األسعار انه�ار من للنفط المصدرة البلدان تعافي إلى معظمه

   .النفط أسعار وارتفاع المحل�ة عائداتها ز�ادة �فضل

 

 وذلك 2019 في% 2.7و 2018 في% 2.1 إلى سیرتفع الخلیجي التعاون  مجلس دول في النمو معدل أن إلى التوقعات وتشیر

 اإلنفاق ز�ادة من دعماً  التعاون  مجلس خارج للنفط المصدرة البلدان في النمو یلقى أن المتوقع ومن .الثابتة االستثمارات ز�ادة �فضل

ن أن المتوقع من السعود�ة، وفي .الرأسمالي  وفي .القادم العام% 2.1و العام هذا% 1.8 قدره �الز�ادة ُمعدَّل مستوى  إلى النمو یتحسَّ

ل وأن ،2018 في% 4.1 النمو معدل یبلغ أن المتوقع من إیران،   .2019 في المستوى  نفس ُ�سجِّ

 

ن مع فیها النمو معدل ارتفاع للنفط المستوردة البلدان تشهد أن المنتظر ومن  إصالحات �فضل والمستهلكین األعمال مؤسسات ثقة تحسُّ

ن األعمال أنشطة ممارسة مناخ  األوضاع استقرار من أ�ضا الس�احة قطاع نمو �ستفید أن المتوقع ومن .الخارجي الطلب وتحسُّ

 حز�ران/یونیو 30 -2017 تموز/یولیو 1( 2017/2018 المال�ة السنة في% 5 مصر في النمو معدل یبلغ أن المرتقب ومن .األمن�ة

ا .التال�ة المال�ة السنة في% 5.5و ،)2018 قات فتواجه ولبنان األردن مثل للنفط المستوردة األصغر البلدان أمَّ  �سبب للنمو معوِّ



% 2.4و /2018 في% 2.2 النمو معدل یبلغ أن المتوقع من األردن، ففي .العامة والمال�ة الخارج�ة المعامالت مواز�ن اختالالت

  .القادم والعام العام هذا% 2 النمو معدل یبلغ أن المتوقع من لبنان وفي ،2019 في

 

 اآلونة في النفط أسعار على طرأت التي فالز�ادة .الركود نحو بها تمیل لمخاطر عرضة المستقبل آلفاق التوقعات تبدو :المخاطر

 المخاوف ز�ادة تضر وقد  .الصخري  النفط من المتحدة الوال�ات إلنتاج المتوقع من أكبر ز�ادة �سبب تتداعى وقد تستمر، ال قد األخیرة

 وقد .التمو�ل على الحصول إمكان�ة من وتحد المستثمر�ن، ثقة وتضعف الس�احة، �أنشطة الجیوس�اس�ة التوترات وتصاعد األمن�ة

 .المال�ة اإلصالحات وتیرة تت�اطأ

 

 تعتمد التي العر�ي المغرب بلدان في الس�ما المنطقة، في أسرع نموا الرئ�سیین التجار�ین الشركاء نشاط في إیجاب�ة مفاجآت تدعم وقد

 وتیرة تسارع �ساعد أن و�مكن .المال�ة والتدفقات والتجارة، المغتر�ین، تحو�الت على الحصول في الیورو منطقة على كبیرا اعتمادا

  .المتوقع من أسرع اقتصادي نمو تحفیز على العراق مثل الحرب مزقتها بلدان في اإلعمار إعادة أعمال

 

 

 

  



 وشمال األوسط الشرق  �منطقة الخاصة التوقعات
                       أفر�ق�ا

             )ذلك غیر ُیذَكر لم ما المئو�ة �النس�ة السنوي  التغیر(
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 في الدوالر �أسعار( السوق  �أسعار المحلي الناتج إجمالي
2010(              
 1.3 2.0 3.5 1.6 3.3 3.7 الجزائر
 2.1 2.1 1.7 3.9 3.2 2.9 ال�حر�ن
 6.3 6.4 6.5 7.0 6.5 6.5 جیبوتي

 5.8 5.7 5.3 4.6 4.2 4.3  مصر 
 5.8 5.5 5.0 4.2 4.3 4.4 المال�ة السنة أساس  

 4.2 4.1 4.1 4.3 13.4 1.3- إیران
 1.9 4.1 2.5 0.8- 11.0 4.8 العراق
 2.4 2.4 2.2 2.1 2.0 2.4 األردن
 3.0 3.5 1.9 2.9- 3.5 0.6 الكو�ت
 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.8 لبنان

 3.7 3.5 3.0 4.0 1.2 4.5 المغرب
 2.9 2.5 2.3 0.7 5.4 4.7 ُعمان
 2.8 3.2 2.8 1.6 2.2 3.6 قطر

 2.3 2.1 1.8 0.7- 1.7 4.1 السعود�ة 
 3.4 2.9 2.4 1.9 1.2 1.0 تونس

 3.3 3.2 2.5 2.0 3.0 3.8  اإلمارات
 2.3 2.3 2.5 3.1 4.7 3.4 غزة وقطاع الغر��ة الضفة

 .الدولي البنك: المصدر
 وتغیُّر جدیدة معلومات أساس على �استمرار الدولي البنك توقعات تحدیث یجري   متوقع=  م تقدیرات،=  ت :مالحظات
 كانت إذا حتى الدولي، للبنك أخرى  وثائق في الواردة تلك عن تختلف قد هنا الواردة التوقعات فإن ثمَّ، ومن ).العالم�ة( الظروف
 .معینة زمن�ة لحظة أي في كبیرا اختالفا تختلف ال البلدان آلفاق األساس�ة التقی�مات

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


