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) والجهود الرامیة الحتوائها النشاط االقتصادي في منطقة الشرق األوسط 19-أضعفت جائحة �ورونا (كوفید :أحدث المستجدات 

وشمال أفر�قیا في األجل القصیر، بینما أدَّت ز�ادة إحجام المستثمر�ن عن تحّمل المخاطر إلى اشتداد نو�ات تقلُّب األسواق المالیة. 

للنفط، و�انت لذلك   المنتجةلب على صادراته في األسواق العالمیة، تقلَّصت صادرات البلدان  و�سبب الهبوط الحاد ألسعار النفط والط

وتفاقمت هذه التحد�ات من جراء عدة اختالالت هیكلیة قائمة منذ وقت طو�ل وتعرقل  تداعیات سلبیة على القطاعات غیر النفطیة.

 النمو.  

 

درة للنفط على نطاق واسع، مع انخفاض الطلب العالمي على النفط الذي أسهم وانحسرت وتیرة النشاط االقتصادي في البلدان المص 

في تراجع حاد ألسعار النفط، ومع حاالت التعطل المرتبطة �جائحة �ورونا. وفي البلدان المستوردة للنفط، تنحسر أ�ضا وتیرة النشاط 

لجائحة، ومع الهبوط الحاد للصادرات في خضم تراجع  االقتصادي مع تدهور آفاق السیاحة �سبب التعطیالت والقیود المرتبطة �ا

 شدید للطلب الخارجي. 

 

وقد أمكن بوجه عام احتواء التضخم في المنطقة، وأتاح ذلك مجاال لالقتصادات الكبیرة مثل مصر لخفض أسعار الفائدة في إطار  

تدابیر التصدي لجائحة �ورونا. غیر أن القطاع المالي في المنطقة تأثَّر �شكل سلبي في اآلونة األخیرة �سبب تآكل على نطاق واسع 

 تصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامیة، تجلى في تراجعات حادة لمؤشرات أسواق األوراق المالیة. لثقة المستثمر�ن في اق

 

% �سبب 4.2من المتوقع أن �شهد النشاط االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا انكماشا بنسبة  :اآلفاق المستقبلیة 
% الذي أشارت إلیه التنبؤات المنشورة 2.4رجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ + الجائحة ومستجدات سوق النفط. و�قل هذا التوقع بد

في إصدار ینایر/كانون الثاني من تقر�ر اآلفاق االقتصاد�ة العالمیة. عالوًة على ذلك، تشوب آفاق المستقبل حالة من عدم الیقین. 
فط تأثیرا سلبیا، بینما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لتداعیات فقد أثَّر هبوط أسعار النفط وجائحة �ورونا على البلدان المصدرة للن

غیر مباشرة من جراء الر�ود في االقتصادات المتقدمة واألسواق الصاعدة الرئیسیة، وحاالت التعطل المرتبطة بتدابیر تخفیف آثار 
 الجائحة، والهبوط المتوقع ألنشطة السیاحة. 

 

%، حیث تؤدي أسعار النفط المتدنیة إلى تراجع 5توقع أن ینكمش النشاط االقتصادي بنسبة وفي البلدان المصدرة للنفط، من الم 
%. وفي إیران، من 2النشاط، وتخفیض حاد للنمو المتوقع عن النسبة التي تضمَّنتها التنبؤات المنشورة في ینایر/كانون الثاني وهي + 

ال  5.3المتوقع أن ینكمش النمو االقتصادي بنسبة   انكماشا للعام الثالث على التوالي. وفي العدید من االقتصادات المصدرة %، ُمسجِّ
%) سُتؤثِّر أسعار النفط المتدنیة 4.1- للنفط، سیتقلَّص النمو �شدة �سبب تخفیضات إنتاج النفط. ففي دول مجلس التعاون الخلیجي (



%) في 9.7- %) والعراق (6.4-وتستمر الجزائر ( وحالة عدم الیقین التي أفرزتها جائحة �ورونا على القطاعات غیر النفطیة. 
 مواجهة تداعیات أسعار النفط المنخفضة ومواطن الضعف الهیكلیة. 

 

، مع تراجع أنشطة السیاحة، 2020% في 0.8وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن ینكمش النشاط االقتصادي بنسبة  
على تخفیض ملحوظ �المقارنة �التنبؤات المنشورة في إصدار ینایر/كانون الثاني وانحسار آفاق الصادرات. وتنطوي هذه التوقعات 

%. ومن المتوقع أن تتراجع معدالت االستثمار وسط انحسار مستو�ات الثقة العالمیة والمحلیة، 4.4والتي أشارت إلى نمو نشط نسبته  
مستو�ات الدین العام المرتفعة إلى تفاقم التحد�ات التي  بینما تتقلص معدالت االستهالك من جراء تدابیر تخفیف الجائحة. وتؤدي

 تعرقل النمو في البلدان المستوردة للنفط.
 

و�مكن أن �سهم تحقیق مز�د من التقدم في تنفیذ اإلصالحات الهیكلیة في تخفیف مواطن الضعف والقصور في األجل القر�ب، وفي  

ن المتوقع أن تسهم البرامج الهیكلیة في اقتصادات مثل مصر، و�رامج التنو�ع الوقت نفسه تعز�ز آفاق النمو في األجل المتوسط. وم
ز النمو.  االقتصادي �تلك التي ُتطبِّقها دول مجلس التعاون الخلیجي في النهوض �اإلصالحات التي ُتعزِّ

 

�میل میزان المخاطر �قوة نحو الر�ود. فقد شهدت إیران أكبر عدد من اإلصا�ات المعلن عنها �فیروس �ورونا في المنطقة،   :المخاطر 
ومن المحتمل أ�ضا أن ُتلِحق حاالت تفٍش مماثلة في بلدان أخرى أضرارا واسعة النطاق �قطاعات الصناعات التحو�لیة والخدمات 

ثیر من اقتصادات المنطقة، السیما خارج مجلس التعاون الخلیجي، غیر مؤهلة لالستجا�ة إذا اشتد  فضال عن الخسائر البشر�ة.  والك

ي الجائحة �سبب ضعف أوضاعها المالیة ومحدود�ة قدراتها للرعا�ة الصحیة.   تفشِّ

 

ل منطقة الیورو والصین، ومن وهي تواجه �الفعل مخاطر انتقال التداعیات السلبیة غیر المباشرة إلیها من شر�اء تجار�ین رئیسیین مث
المحتمل أن تزداد هذه التداعیات واآلثار.  وُتشكِّل صدمة أسعار النفط في اآلونة األخیرة وحالة عدم الیقین التي تحیط �مستقبل 

تآكل  مسارها خطرا ال �ستهان �ه على اآلفاق االقتصاد�ة للمنطقة في األجل القصیر. وسیؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى
حیز اإلنفاق المحدود �الفعل المتاح للمنطقة في إطار المالیة العامة، و�ضعاف النشاط االستثماري.  عالوًة على ذلك، ال تزال 
المخاطر المتصلة �الصراع في المنطقة �بیرة. ومن جهة أخرى، قد تتعرض وتیرة اإلصالحات السیما في البلدان الصغیرة المستوردة 

 لتعطیل �سبب التحد�ات السیاسیة.للنفط لمز�د من ا

 

ب  ب ئكعئكصن � سئخ د ئيغئف ئإلفئ  ةضذ�ف ةقد�

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf


 

 

 

 

             التوقعات الخاصة �منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا

            السنوي �النسبة المئو�ة ما لم ُیذَ�ر غیر ذلك) (التغیر 
 2017 2018 2019 

 (ت)
2020 

 (ن)
2021 

 (ن)

إجمالي الناتج المحلي �أسعار السوق (�أسعار الدوالر األمر�كي 
 ) 2010في 

           

 1.9 6.4- 0.8 1.4 1.3 الجزائر

 2.3 4.5- 1.8 1.8 4.3 البحر�ن

 9.2 1.3 7.5 8.4 5.4 جیبوتي

 2.1 3.0 5.6 5.3 4.2 مصر أ 

Middle East and North Africa Forecasts          
(Annual percent change unless indicated otherwise)
 2017 2018 2019e 2020f 2021f
GDP at market prices (2010 US$) 
Algeria 1.3 1.4 0.8 -6.4 1.9
Bahrain 4.3 1.8 1.8 -4.5 2.3
Djibouti 5.4 8.4 7.5 1.3 9.2
Egypta 4.2 5.3 5.6 3.0 2.1
Iran 3.8 -4.7 -8.2 -5.3 2.1
Iraq -2.5 -0.6 4.4 -9.7 1.9
Jordan 2.1 1.9 2.0 -3.5 2.0
Kuwait -4.7 1.2 0.4 -5.4 1.1
Lebanon 0.9 -1.9 -5.6 -10.9 -6.3
Morocco 4.2 3.0 2.3 -4.0 3.4
Oman 0.3 1.8 0.5 -4.0 2.0
Qatar 1.6 1.5 -0.3 -3.5 3.6
Saudi Arabia -0.7 2.4 0.3 -3.8 2.5
Tunisia 1.9 2.7 1.0 -4.0 4.2
United Arab Emirates 0.5 1.7 1.7 -4.5 1.4
West Bank and Gaza 1.4 1.2 0.9 -7.6 5.1
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.
a. Refers to fiscal year. Please see regional annex for details on fiscal year reporting.



 2.1 5.3- 8.2- 4.7- 3.8 إیران 

 1.9 9.7- 4.4 0.6- 2.5- العراق

 2.0 3.5- 2.0 1.9 2.1 األردن

 1.1 5.4- 0.4 1.2 4.7- الكو�ت

 6.3- 10.9- 5.6- 1.9- 0.9 لبنان

 3.4 4.0- 2.3 3.0 4.2 المغرب 

 2.0 4.0- 0.5 1.8 0.3 ُعمان

 3.6 3.5- 0.3- 1.5 1.6 قطر

 2.5 3.8- 0.3 2.4 0.7- المملكة العر�یة السعود�ة 

 4.2 4.0- 1.0 2.7 1.9 تونس

 1.4 4.5- 1.7 1.7 0.5 اإلمارات العر�یة المتحدة

 5.1 7.6- 0.9 1.2 1.4 الضفة الغر�یة وقطاع غزة

 المصدر: البنك الدولي. 

تحدیث تنبؤات البنك الدولي �استمرار على أساس معلومات جدیدة وتغیُّر الظروف  مالحظة: ت = تقدیرات، ن = تنبؤات.  �جري  
(العالمیة). ومن ثمَّ، فإن التوقعات الواردة هنا قد تختلف عن تلك الواردة في وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى إذا �انت التقییمات 

 ة معینة.األساسیة آلفاق البلدان ال تختلف اختالفا �بیرا في أي لحظة زمنی

 أ. تشیر إلى السنة المالیة.  یرجى مراجعة الملحق اإلقلیمي لالطالع على التفاصیل الخاصة بتقار�ر السنة المالیة. 

 

 تنز�ل هذه البیانات.

 
 ):19-استجا�ة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فیروس �ورونا (كوفید 

لمساعدة   تدابیر سر�عة وواسعة النطاقلمصادر العالمیة للتمو�ل والمعرفة للبلدان النامیة، حالیا  ، وهي واحدة من أكبر امجموعة البنك الدوليتنفذ   
لى ضمان تدفق المستلزمات واألجهزة الحیو�ة، البلدان النامیة على تقو�ة تصدیها لهذه الجائحة. وندعم تدخالت الرعا�ة الصحیة، والعمل ع

ملیار دوالر من الموارد المالیة   160ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملیاتها والحفاظ على موظفیها. وسنتیح ما �صل إلى 
عم منشآت األعمال، وتعز�ز التعافي بلدا على حما�ة الفئات الفقیرة واألولى �الرعا�ة، ود 100على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 

رة للغا�ة  50االقتصادي. و�شمل ذلك   ملیار دوالر من الموارد الجدیدة من المؤسسة الدولیة للتنمیة في شكل منح أو �شروط میسَّ

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/578401588785046074/Global-Economic-Prospects-June-2020-GDP-growth-data-AR.xlsx
https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19

