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ملحوظة: أسماء البلدان وحدودها املبينة على هذه اخلريطة ال تعكس بالضرورة  املوقف الرسمي لصندوق النقد الدويل. وتشير املنطقة املظللة باللون الرمادي يف اخلريطة إىل منطقة متنازع عليها.
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 منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا وأفغانستان وباكستان





االقتصاد  آفاق  تزال  فال  العاملي،  التعايف  زيادة  رغم 

ضعيفة نسبيا يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

إلجراءات  نظرا   )MENAP( وباكستان  وأفغانستان 

الصراعات  وتأثير  املنخفضة  النفط  أسعار  مع  التكيف 

يف  للنفط  املصدرة  البلدان  ففي  الدائرة.  اإلقليمية 

املنخفضة  النفط  أسعار  تداعيات  تزال  ال  املنطقة، 

غير  النمو  على  عبئا  تشكل  املايل  الضبط  وإجراءات 

أثر  الكلي مكبوحا أيضا على  النمو  النفطي، بينما يظل 

اتفاق خفض اإلنتاج النفطي الذي تقوده منظمة أوبك. 

ويف البلدان املستوردة للنفط، تشير التوقعات إىل ارتفاع 

النمو مدعوما بزيادة الطلب احمللي والتعايف الدوري يف 

االقتصاد العاملي. غير أن معدل النمو يف املنطقة يُتوقع 

أن يبلغ ٢.6% يف عام ٢٠١٧ — دون تغيير عما ورد يف 

االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير  من   ٢٠١٧ مايو  عدد 

اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى — أي 

حوايل نصف املعدل احملقق يف عام ٢٠١6، مما يرجع 

يف األساس إىل التطورات التي تشهدها البلدان املصدرة 

على  بالتدريج  النمو  يتسارع  أن  املتوقع  ومن  للنفط. 

ولكنه  املنطقة،  اقتصادات  معظم  يف  املتوسط  املدى 

الذي يحقق  سيظل يف كثير من احلاالت دون املستوى 

معاجلة فعالة لتحديات البطالة فيها. وينبغي التعجيل 

التي  الفرصة  الغتنام  الهيكلية  اإلصالحات  بتنفيذ 

يتيحها حتسن االقتصاد العاملي ولضمان الوصول إىل 

نمو أعلى وأكثر احتوائية وصالبة. 

البلدان املصدرة للنفط: ضرورة 

املضي يف إجراءات الضبط املايل 

وتنويع االقتصاد

استمر ضعف أسعار النفط رغم تمديد العمل بقرار خفض 

اإلنتاج الذي اتخذته منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك(. 

التكيف مع هذه األسعار  للنفط  البلدان املصدرة  وتواصل 

عجز  حدوث  يف  وساهمت  النمو  أضعفت  التي  املنخفضة 

كبير يف املالية العامة واحلساب اخلارجي. ومن املتوقع 

جملس  منطقة  يف  الكلي  النمو  يصل  أن   ٢٠١٧ عام  يف 

مع   ،%٠.5 مسجالً  مستوياته  أدنى  إىل  اخلليجي  التعاون 

تخفيض اإلنتاج النفطي طبقا لالتفاق الذي تقوده منظمة 

النفطي  غير  النمو  يتعافى  أن  يُتوقع  املقابل،  ويف  أوبك. 

ليصل إىل حوايل ٢.6% يف ٢٠١٧ و ٢.4% يف ٢٠١8 نتيجة 

تم تخفيض  وقد  املايل بوجه عام.  الضبط  وتيرة  لتباطؤ 

جملس  دول  يف  النفطي  وغير  النفطي  النمو  توقعات 

بتوقعات عدد مايو ٢٠١٧ من  اخلليجي مقارنة  التعاون 

الشرق  اإلقليمي ملنطقة  االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير 

يتباطأ  أن  يُتوقع  اجلزائر،  ففي  الوسطى.  وآسيا  األوسط 

النمو إىل ١.5% يف ٢٠١٧ ثم يبلغ أدنى مستوياته مسجالً 

٠.8% يف عام ٢٠١8 بسبب تخفيضات اإلنفاق املتوخاة، 

إيران،  ويف  املتوسط.  املدى  على  جمددا  يتعافى  أن  قبل 

العام  هذا   %3.5 حوايل  إىل  النمو  يهبط  أن  املتوقع  من 

رفع  بعد  النفطي  اإلنتاج  تلقاها  التي  الدفعة  انحسار  مع 

األمنية  األوضاع  تزال  ال  أخرى،  ناحية  ومن  العقوبات. 

وليبيا  العراق  اآلفاق يف  النفط تسيطر على  إنتاج  وطاقة 

واليمن.

البلدان  حاجة  اشتدت  النفط،  أسعار  انخفاض  وإزاء 

املصدرة للنفط يف املنطقة للحد من تركيزها على إعادة 

القطاع  النفطية من خالل اإلنفاق على  اإليرادات  توزيع 

هذه  وضعت  الهدف،  هذا  ولتحقيق  الطاقة.  ودعم  العام 

البلدان استراتيجيات طموحة لتنويع النشاط االقتصادي 

ولكن آفاق النمو متوسطة األجل ال تزال دون املتوسطات 

وهذه  اجلارية.  املايل  الضبط  إلجراءات  نظرا  التاريخية 

اآلفاق الضعيفة للنمو تلقي مزيدا من الضوء على ضرورة 

التعجيل بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية أيضا. 

خطط  تنفيذ  للنفط  املصدرة  البلدان  تواصل  أن  وينبغي 

ماليتها  استمرارية  على  حتافظ  حتى  العجز  خلفض 

العامة، ودعم نظم أسعار الصرف املربوطة بعملة أخرى، 

النفط  أسعار  تراجع  وقد ساهم  ذلك مالئما.  حيثما كان 

البلدان  عبر  العامة  املالية  يف  كبير  عجز  حدوث  يف 

حادا  ارتفاعا  سجل  حيث  املنطقة،  يف  للنفط  املصدرة 

من ١.١% من إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢٠١4 إىل 

١٠.6% من إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢٠١6، ولكنه 

الناجت  إجمايل  من   %5.٢ إىل  يتراجع  أن  املتوقع  من 

احمللي هذا العام بفضل التحسن احملدود يف أسعار النفط 

واجلهود الكبيرة املبذولة لتخفيض العجز. ومع ذلك، فقد 

إىل  البلدان، وسيحتاج بعضها  بين  التقدم متفاوتا  كان 

حتديد إجراءات إضافية للضبط املايل، مع حماية اإلنفاق 

لكل  املفيد  من  وسيكون  النمو.  إىل  واملوجه  االجتماعي 

من  لديها  ما  حتسين  يف  أكبر  تقدما  حتقق  أن  البلدان 

مؤسسات وأطر للمالية العامة.  

أضواء على أهم األحداث يف منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

۳



ميزان اخملاطر  األرجح يف  السلبية هي  الكفة  تزال  وال 

يف  للنفط  املصدرة  البلدان  يف  النمو  لها  يتعرض  التي 

وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

أسعار  بآفاق  يقين كبير يحيط  فهناك عدم  وباكستان. 

النفط، ولكن اخملاطر الناشئة عن تقلب هذه األسعار تبدو 

أكثر ترجيحا للجانب السلبي بوجه عام. وال تزال خماطر 

اإلقليمية  الصراعات  عن  الناشئة  السلبية  التطورات 

وهناك  أيضا.  قائمة  اجلغرافية-السياسية  والتطورات 

خماطر أخرى أكثر عاملية قد تؤثر بدورها على املنطقة، 

مثل عودة السياسة النقدية العادية بأسرع من املتوقع 

سياسات  وتطبيق  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

انغالقية يف االقتصادات املتقدمة. ويف املقابل، هناك 

ذلك  يف  بما   — العاملية  التوقعات  بتجاوز  احتماالت 

حدوث تعاٍف عاملي أقوى وأكثر استمرارية — وهو ما 

يمكن أن يساهم يف حتقيق نمو أعلى يف منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

البلدان املستوردة للنفط: ضمان 

صالبة االقتصاد والنمو االحتوائي

 %4.3 بمعدل  ارتفاع  حتقيق   ٢٠١٧ لعام  املتوقع  من 

للنفط  املستوردة  البلدان  يف  االقتصادي  النشاط  يف 

وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 

وباكستان، وهو أعلى بكثير من معدل النمو االقتصادي 

التحسن  هذا  ويزيد   .٢٠١6 عام  يف   %3.6 بلغ  الذي 

املتوقع بدرجة طفيفة عن النمو البالغ 4% الذي توقعه 

االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير  من   ٢٠١٧ مايو  عدد 

ومن  الوسطى،  وآسيا  األوسط  الشرق  ملنطقة  اإلقليمي 

تشير  حيث  البلدان  من  واسعا  نطاقا  يشمل  أن  املنتظر 

البلدان  معظم  يف  النمو  معدل  تسارع  إىل  التنبؤات 

والصادرات.  احمللي  الطلب  من  بدعم  للنفط  املستوردة 

معدالت  حتسن  استمرار  يٌتوقع  املتوسط،  املدى  وعلى 

النمو بالتدريج يف البلدان املستوردة للنفط، حيث تصل 

للفترة  املتوسط  يف  و%5.3   ٢٠١8 عام  يف   %4.4 إىل 

٢٠١9-٢٠٢٢. إال أن معدالت النمو تلك لن تكفي لتوفير 

فرص العمل املطلوبة الحتواء أعداد العاطلين احلاليين 

سوق  سيدخلون  الذين  وظائف  عن  الباحثين  وماليين 

العمل يف الفترة املذكورة. 

يف  للنفط  املستوردة  البلدان  تشهد  أن  املتوقع  ومن 

املنطقة تراجعا طفيفا يف متوسط عجز املالية العامة 

الناجت احمللي يف عام ٢٠١6  من 6.8% من إجمايل 

إىل 6.6% من إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢٠١٧، 

ثم إىل 5.6% من إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢٠١8. 

غير أن كثيرا من مواطن الضعف ال تزال قائمة بسبب 

احمللية  اإليرادات  تعبئة  ضعف  خلَّفها  التي  اآلثار 

وارتفاع املصروفات اجلارية )الدعم واألجور( والتي 

أدت يف معظم البلدان إىل جتاوز الدين العام 5٠% من 

إجمايل الناجت احمللي. وقد تفاقم هذا االجتاه بسبب 

العمالت  قيم  انخفاض  عن  الناجمة  التقييم  تغيرات 

ويتعين  النمو.  وضعف  الفائدة  أسعار  وتصاعُد 

الالزمة  اإلصالحات  وإجراء  املايل  الضبط  مواصلة 

ومن  الديون.   خملاطر  االنكشاف  مواطن  ملعاجلة 

الدين  مستويات  تنخفض  أن  البلدان  ملعظم  املتوقع 

يف عام ٢٠٢٢ نتيجة للضبط املايل املرتقب، والذي 

يُتوقع أن يشمل توجيه املصروفات اجلارية توجيها 

كفاءة  وحتسين  االجتماعي  اإلنفاق  حلماية  دقيقا 

االنكماشي  األثر  تخفيف  بغية  العامة  االستثمارات 

على النمو.

التعجيل  ينبغي  املتوقع،  النمو  حتسن  من  وبالرغم 

نشاط  لتشجيع  جريئة  هيكلية  إصالحات  بتنفيذ 

أكثر  اقتصاد  إقامة  على  والعمل  اخلاص  القطاع 

وسيكون  للجميع.  واحتواًء  وتنافسية  ديناميكية 

يشمل  ما  وهو  األعمال،  بيئة  حتسين  الضروري  من 

حتسين جودة البنية التحتية. ويتيح »امليثاق العاملي 

إفريقيا« الصادر مؤخرا فرصة للتغلب على هذه  مع 

املعوقات. ومما سيساعد يف هذا الصدد أيضا تنفيذ 

اإلصالحات الالزمة يف سوق العمل وقطاع التعليم، 

على  احلصول  فرص  وتعزيز  اإلنتاجية،  وزيادة 

التمويل.

وال تزال كفة التطورات السلبية هي األرجح يف ميزان 

األمنية  واخملاطر  الصراعات  تشمل  التي  اخملاطر 

واإلرهاق  االجتماعية  القالقل  وخطر  اإلقليمية، 

النشاط  تعرض  واستمرار  اإلصالح،  عن  الناجت 

ومن  والسعرية.  اجلوية  التطورات  خملاطر  الزراعي 

اخملاطر التي تهدد البيئة العاملية وتؤثر على املنطقة 

أكبر  بسرعة  العاملية  املالية  األوضاع  تشديد  خطر 

واتباع سياسات انغالقية يف االقتصادات املتقدمة. 

يكون  قد  التوقعات،  جتاوز  الحتماالت  وبالنسبة 

يف  املتوقع  من  أقوى  االقتصادي  النشاط  حتسن 

التجاريين،  اليورو وبلدان أخرى من الشركاء  منطقة 

مما يمكن أن يحقق ارتفاعا يف النمو اإلقليمي.

٤



منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية خمتارة، 2018-2000

)% من إجمايل الناجت احمللي، ما مل يذكر خالف ذلك(

توقعات

 املتوسط

2013-200020142015201620172018

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 1

4.9٢.8٢.٧5.٠٢.63.5إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

–١.6–١.9–4.١–8.95.53.٧رصيد احلساب اجلاري
–4.6–5.٧–9.3–8.6–٢.43.١رصيد املالية العامة الكلي

6.9٧.٠5.85.٧٧.96.9التضخم )متوسط سنوي، %(

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وأفغانستان وباكستان

5.١٢.6٢.١5.6١.٧3.٠إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

6.93.9٠.6١.١٢.6٢.5منه: النمو غير النفطي

–٠.٢–٠.4–3.6–١٢.98.83.5رصيد احلساب اجلاري
–4.١–5.٢–١٠.6–9.3–6.٢١.١رصيد املالية العامة الكلي

٧.55.85.44.٧4.46.١التضخم )متوسط سنوي، %(

منها: جملس التعاون اخلليجي

5.٠3.33.8٢.٢٠.5٢.٢إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

٧.٠5.43.8١.8٢.6٢.4منه: النمو غير النفطي

٠.٢٠.٠–3.4–١6.6١4.4٢.4رصيد احلساب اجلاري

–5.٠–6.3–١١.9–١٠.٠٢.١9.٢رصيد املالية العامة الكلي
٢.8٢.6٢.5٢.9٠.84.٢التضخم )متوسط سنوي، %(

جملس يف  األعضاء  غير  للنفط  املصدرة  البلدان   منها: 

التعاون اخلليجي

5.٢١.٧٠.١9.53.١3.8إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

٠.3٢.6٢.6–6.٧٢.٠3.4منه: النمو غير النفطي

–٠.6–١.6–3.9–5.3–٧.5١.٠رصيد احلساب اجلاري
–3.٢–4.١–9.١–9.3–٢.34.8رصيد املالية العامة الكلي

١3.59.68.86.٧8.38.3التضخم )متوسط سنوي، %(

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 1

4.53.٢3.93.64.34.4إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

–4.8–5.3–5.3–4.4–4.٢–٢.4رصيد احلساب اجلاري
–5.6–6.6–6.8–٧.3–٧.3–5.5رصيد املالية العامة الكلي

6.٠9.46.٧٧.٧١5.٠8.3التضخم )متوسط سنوي، %(

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 1

4.9٢.6٢.65.١٢.٢3.٢إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

–١.3–١.٧–4.4–9.66.٠4.٠رصيد احلساب اجلاري
–4.5–5.٧–١٠.٠–9.١–3.٢٢.9رصيد املالية العامة الكلي

6.86.86.٠6.٠8.4٧.١التضخم )متوسط سنوي، %(

العامل العربي

5.3٢.53.43.3٢.٠3.١إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )النمو السنوي(

–٢.3–٢.8–5.9–١٠.66.45.٠رصيد احلساب اجلاري
–5.١–6.6–١١.8–١٠.٧–3.63.3رصيد املالية العامة الكلي

4.١4.84.٧5.3٧.86.4التضخم )متوسط سنوي، %(

املصادر: السلطات الوطنية وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.

العربية السورية. ال تتضمن اجلمهورية ٢٠١8-٢٠١١ الفترة ١ بيانات

ملحوظــة: تشــير البيانــات إىل الســنوات املاليــة لــكل مــن البلــدان التاليــة: أفغانســتان )٢١ مــارس / ٢٠ مــارس( حتــى ٢٠١١ و٢١ ديســمبر / ٢٠ ديســمبر يف الســنوات الالحقــة، وإيــران )٢١ مــارس / ٢٠ مــارس(، 

ومصــر وباكســتان )يوليــو / يونيــو(.

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: اجلزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن.

املتحدة. اخلليجي: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية بلدان جملس التعاون

اجلزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن. التعاون اخلليجي: األعضاء يف جملس املصدرة للنفط غير البلدان

أفغانســتان وجيبوتــي ومصــر واألردن ولبنــان وموريتانيــا واملغــرب وباكســتان والصومــال والســودان وســوريا  وباكســتان: وأفغانســتان إفريقيــا وشــمال األوســط الشــرق منطقــة يف للنفــط املســتوردة البلــدان

وتونــس.

العربــي: اجلزائــر والبحريــن وجيبوتــي ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا وموريتانيــا واملغــرب وعمــان وقطــر والســعودية والصومــال والســودان وســوريا وتونــس واإلمــارات العربيــة املتحــدة  العــامل

واليمــن.

٥



:وأفغانستان وباكستان إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للنفط المصدرة البلدان -1
 1إجراءات الضبط المالي وتنويع االقتصادضرورة المضي في 

ادم خ ضلللةبادتيبأضللل   ببادتكيفبمعبأ للل  لباد   بوا ك لللت   وأفغ   لللت   إفليقي  وشلللم ل ادشللللألباطو للل  م  قة فيادمصللل للبدن   ببتواصللللبادان ا 
خ ضباإل ت جباقلالبباد ملبمؤخلا،بلغمبتم ي .بفق بتلاج  بأ   لباد   بادخ لجي وادح  ب اد  مة فيبح وثبعجزبكايلبفيبادم ديةب د موبو  هما

ولغمبأ باد موبغيلباد   يبآخذبفيبادت  فيباوجهبع م،بفإ بتلاجعببم ظمةبادان ا بادمصلللللللللللللل للبدن   ب أوا ابواز ي  بعولبادت  فيباد  دمي.بادذيبتقو ه
وع بح   بم ظمبادان ا ببوت ميةبادق  عبادخ ص.بت ويعباالعتصلللللللللل  إجلاءا بفيببادان ا مضلللللللللليبضلللللللللللوللبيالزبآف ألباد موبعنىبادم ىبادمتو لللللللللل ب

،بوالب للليم بال لللتغيلبه ات  يذبادت جيلهيباصللل  بوضلللعبخ  بت صلللينيةبد صلللي ،بدك بي اغيب،بوبدت ويعباد شللل  باالعتصللل  يبا لللتلاتيجي  ب موحة
،بم ديته باد  مةعنىبا لللللتملاليةبحتىبتح فظباد جزببدخ ضخ  ببت  يذبادان ا بادمصللللل للبدن   وي اغيبأ بتواصللللللببادتح للللل بفيبزخمباد موباد  دمي.

نضا بادم دي،بدإض فيةببتح ي بإجلاءا ا ضبادان ا ببو وفبيت ي بعنى.ب ظمبأ   لبادصلفبادملاو ةبا منةبأخلى،بحيثم بك  بذد بميئم بو عم
.بوالبالبتزالبع ئمةبضللل فادمك م ببلغمبأ ،بضلللة ال لللتقلالبادم ديبم خ ادمحي ةبامخ  لبادبوتا وبد مو.ادموجهبإدىباوبباإل   ألباالجتم عيمعبحم يةب
باطوض عباطم ية.ب اي ةباد موبعنىبيتوعف،بحيثبمح  ةبا لجةبع ديةبم بع مباديقي ان ا بادصلاعبفيبتزالباآلف ألب

ب
 الحالية مستوياتهاتوقع بقاء أسعار النفط حول 

ف يببا.1-1 واللابدنالميلب ادشللكلباداي  يبب43بادذيبانغع بمتو لل باد  مبادم ضلليببا لت  ع واللابدنالميل،بب60وب50اي بح دي بتتلاو بأ لل  لباد   ب
خ ضبإ ت جباد   بحتىبادلاعباطولبم بد ت  عه باباد ملبان ا بادم تجةبغيلباطعضلللللل ءبفيبأوا باتم ي  بم باد،بع م بم ظمةبأوا بوع 2017م يوب
م بتقليلبم لللتج ا بب2017ع  بم يوبم ذبصللل ولبب  يلبتوع   بأ للل  لباد   با دتخ يضاالت  أل،بفق بتمبتهذاباد ملبا.بدك بلغمبتم ي ب2018ع مب
فيبع  بباطودية اد لللنع أ لللواأل حولبخ صاد تقليلادب؛بلاجعبأيضللل 2-1 ادشلللكلباداي  يببوآ لللي بادو للل ى اطو للل  ادشللللألب:اإلعنيمي االعتصللل   آف أل

ا  ءبعنىبادمتو للل ،ببفيباطجلأ للل  لباد   باشللل  بصللل  وألباد ق باد وديبب  افتلاضلللباي م بظن ا،بآف ألباالعتصللل  باد  دميم بتقليلبب2017بأكتوال
ب.فيبح و بم توي ته بادح ديةباوجهبع م وألباد قو بادم تقانية،ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

ودي غبزو.بوع مبادم لللللل ع لباداحثيةبكلبم ب لللللليا  للللللتي  بهيلا ول،بوالاي  بب،م غ ديباي   وبواوتيلبا دت ا ييف،بادلئي لللللليا،بوأودومويوابأ ي يجي،بإع ا بالو وبفل لللللل يب ادمؤدفبب 1
بيهب يبديو بميلا  ا.خولخيي  ،بوب ه
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 تراجع توقعات النمو
 ادشلألباطو   م  قةبفيادان ا بادمص للبدن   بمح  ا باد موبادلئي يةبفيبزالبتالب

ببوا ك ت   وأفغ   ت   إفليقي  وشم ل بوبهي بادم دي بادضا  باد  إجلاءا   با  ت ج
عنىببتشكلبعائ بادم خ ضةبأ   لباد   والبتزالبت اعي  ب.بوادصلاع  باإلعنيمية
ادمتو    بادت ليخيةب ادشكلباداي  يبب و توععبأ بيظلب،بادذيبياد موبغيلباد   ي

مجنسبادت  و ببفيب ولاد موبادكنيبأ بيصلبب2017فيبع مببوم بادمتوععبا.1-3
بادخنيجيب بمعبتخ يضباإل ت جباد   يب اق بب%0.5أ  ىبم توي تهبم جًي تقليا 

توععبأ بيت  فىباد موبغيلباد   يبي.بوفيبادمق ال،بديت  ألبادذيبتقو هبم ظمةبأوا 
ادضا ب تيجةبادتا  ؤبعموم بفيبوتيللبب2018-2017فيبب%2.6إدىبحواديببديصل

 ادشكلببي ادم ضيباد  مي بعنىبم العنىباد موببعائ بثقييبادذيبظلبيمثلادم دي،ب
لبكتوع   باد موباد   يبوغيلباد   يباشق بتمبتخ يضبومعبذد بفب2ا.4-1اداي  يب
با  يفب بتوع   بمق ل ة بم يو بم تج ا بآف ألب2017ع   بتقليل  االعتص   م 
ب.وآ ي بادو  ى اطو   ادشلألب:اإلعنيمي

ب
 ولبأ بيكو باد موبغيلباد   يبفيببحيثبُيتوععب–باد موبعنىبادم ىبادمتو  بإض  فوم بادمتوععبأيض بأ بتؤ يبأ   لباد   بادم خ ضةبإدىب

بواصلوتب.2015ب–ب2000فيباد تللبب%6.7،بأيبحواديب صفبم تواهبادا دغب2022فيبع مبب%3.4ابع  بم توىبمح و ادت  و بادخنيجيببمجنس

                                                 
ب.2018وب2016ميبفق باي بع ب%5.3،بودك بالبيتوععبأ بتتح  بإالبا  اةب2016وب2014اي بع ميبب%11.5ا  اةبع له ببتح   باطلص لباطوديةبغيلباد   يةب2

ب2-1ادشكلباداي  يب

 افتراضات أسعار النفط
ب،ب واللبأمليكيبدنالميلا1 متو  بأ   لباد   باد ولية

ب
ب
ب

باد ق باد ودي.ادمص ل:بح  ا  بخالاءبص  وألب
بمتو  بأ   لباد   بادخ مبم بأ واعبال  بادممنكةبادمتح لبو ايباد  تحبوغلببتك  سبادو ي .ب1

 

 1-1ادشكلباداي  يب

نتاجه  أسعار النفط وا 
 ،ب واللبأمليكيبدنالميلبومؤشلباإل ت جا1متو  بأ   لباد   باد ولية 

 
 
 

 ادمص ل:بإ اللبم نوم  باد  عةباطمليكية،بوك دةباد  عةباد ودية.
بمتو  بأ   لباد   بادخ مبم بأ واعبال  بادممنكةبادمتح لبو ايباد  تحبوغلببتك  سبادو ي .ب1
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ب،بادمقي سباطيم ا100=بب2015إ ت جباد   بفيبادوالي  بادمتح لب ي  يلب
ب،بادمقي سباطيم ا100=بب2015إ ت جباد   بفيبأوا ب ي  يلب
بأ   لباد   باد ولية،ب واللبأمليكيبدنالميلا  لباد   بادخ مب متو  ب

ب

بادم توىبادح دي

ب2016ع  بأكتوالب
 م بتقليلبآف أل

باإلعنيمي االعتص  

م بب2017ع  بم يوب
 تقليلبم تج ا بآف أل

باإلعنيمي االعتص  

ب3-1ادشكلباداي  يب

 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
بملجحبات   لبادقوىبادشلائيةاإجم ديباد  تجبادمحنيباد %،ب

ب
ب ولبمجنسبادت  و بادخنيجيبببببببادجزائلبببببببببببببببإيلا بببببببببببببببب1ان ا بادصلاعبببببب

بادمص  ل:باد ن   بادو  ية؛بوح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.
بان ا بادصلاعبتشملباد لاألبودياي بواديم .1
ب
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،بمثلبادتيبتتمتعباق لبأكالبم باالحتي  ي  بادوع ئيةادت  و بادخنيجيبب ولبمجنس
بوهوب،ت ليجي بم ديته باد  مةأوض عبباتصحيحادكوي بواإلم لا باد لايةبادمتح ل،ب

وم بادمتوععبأ بب.إدىبح بكايلباد موبغيلباد   يبا تقلالبيتيحبده بادح  ظبعنىم ب
عنىباد موبفيببمح و ااي بع لبوع لبان ا بأخلىببياد انوم  بت ثيلبادص عيكو ب

يؤ يبع ببابادص عهذبا،بلغمبأ ب ولبأم 1-1ادم  قةبفيبهذهبادملحنةب اإل  لب
البأيض بيسبفق با د  اةبدق لبداد موبعنىبادم ىبادمتو  ،ببتوع   بإدىبتخ يض

بادت  و بادخنيجيباطخلى.ب ولبمجنسدبا د  اة
ب

نان ا بادمصللللللللل للبدن   بخ لجبمجنسبادت  و بادخنيجي،بم بادمتوععبأ بوا د  لللللللللاةبد
با ابفيباد  مبادمقالبب%0.8بم جييصلباد موبفيبادجزائلبإدىبأ  ىبم توي تهب

ع م بوب.ب2022احنولبع مبب%2.4إدىبويت  فىب،بادمتوخ لاإل   ألبتخ يضللللللللللللللل  ب
ب%12.5إدىبب%6.5م بب2016 موبإجملل ديباد لل تجبادمحنيبد لل مببات لل يلللإيلا ب

غيلبأ للهبم بب. تيجللةبتغييلبم هجيللةبعيلل  لللللللللللللللهبوت لل يلللباد موبغيلباد   يبالل دزيلل  ل
اد ف ةبادتيبمعبا ح لللللللللللللل لبب%3.5اد موبفيبإيلا بهذاباد  مبإدىببيها توععبأ بادم

ب   يبا  بلفعباد قوا  .تنق ه باإل ت جباد
ب

 إفليقي  وشللم ل ادشلللألباطو لل  م  قة فيادمصلل للبدن   ببادصلللاعبان ا فيببف ألاآلعنىبب للي لن   بتدبية ت جاإل  عةبداوالبتزالباطوضلل عباطم يةبوب
م للللتواهبفيباد  مبمق ل ةباكايلببوهوبالت  ع،ب2017إدىبمنيو بالميلبيومي بفيبم تصللللفبع مببفق بالت عبإ ت جباد   بفيبدياي ب.وا ك للللت   وأفغ   للللت  

،بوظلبث ات بهذاباد  مبحتىباآل .ب2016يومي .بوفيباد لاأل،بالت عبإ ت جباد   بالت  ع بكايلابفيبع مبمنيو بالميلبب0.4بادم ضلللللللللللللليبادذيبانغب حو
ب2017،بلغمبأ بوضلللعبمواز ةبأكثلبتقيي ابد  مباالعتصللل  بغيلباد   يعنىبا لللتئ  فب موببفيبادحلببضللل بت ظيمبع اع عبادُمحلزبو لللي للل ع بادتق م

ع  بم يوبمق ل ةبام بول بفيبب2017اد موبغيلباد   يبفيباد لاألبد  مبتوع   ببتخ يضدت ويضبا حلاف  بادم ديةباد  مةباد للللللللللللللل اقةبع بأ ىبإدىب
كم  باالعتصلل  باديم يبمللبأخلىبهذاباد  م.بوم بادمتوععبا .بوآ للي بادو لل ى اطو لل  ادشلللألب:اإلعنيمي االعتصلل   م بتقليلبم للتج ا بآف ألب2017

،بوا ك ت   وأفغ   ت   إفليقي  وشم ل ادشلألباطو   م  قة فيادمص للبدن   بوعنىبادم ىبادمتو  ،بم بادمتوععبأ بيتا   باد موبفيبان ا بادصلاعب
بادمك  ب.ط بادزي  لبادكايللبادتيبح ث بمؤخلابفيبإ ت جباد   بتح بم بفلصةبتحقيألبادمزي بم ب

ب
 ةالتدريجيالمالي الضبط  مواصلة إجراءات ضرورة
م بب%1.1م بالت  عبح  بم للللللجيب،بم  قةاد فيادان ا بادمصلللللل للبدن   بفيبادم ديةباد  مةبعالبكايلبعجزب  لباد   بفيبح وثبأ للللللبتلاجع لللللل همب

م بإجمل ديبب%5.2إدىببتلاجعدك بم بادمتوععبأ بيوب،ب2016م بإجمل ديباد ل تجبادمحنيبفيبب%10.6إدىبب2014إجمل ديباد ل تجبادمحنيبفيبع مب
زبادمواز ةبادتلاكميبوم بادمتوععبأ بيانغبعج.بهادماذودةبدتخ يضلللبفيبأ للل  لباد   بوادجهو بادكايللبا ضللللبادتح للل بادمح و اد  تجبادمحنيبهذاباد  مب

ب.2022وب2018مني لب واللباي بع ميبب320دم لبخمسب  وا ب
ب

ب،ا4-1 ادشللكلباداي  يببوا ك للت   بوأفغ   للت  إفليقي  وشللم ل ادشلللألباطو لل  م  قة فيادان ا بادمصلل للبدن   بادتق مبمت  وت باي بك  بفق بومعبذد ،ب
دان ا بافق ب للللجلبحواديب صللللفبب.ملاكزبم ديته باد  مةبوآف عه بادمتوع ةب،بفيأ لللل  لباد   م بادهاو بادما ئيبفيبا  بثيثب لللل وا بظهلبادتا ي ،بوب

م بإجم ديباد  تجبادمحنيبب%5يقلبع بب إيلا ،بوادكوي ،بوع ل،بواإلم لا باد لايةبادمتح لابعجزابفيبادم ديةباد  مةبم  قةاد فيادمصللللللللللللل للبدن   ب

ب4-1ادشكلباداي  يب

 الضبط المالي أضعف النمو 

ب
بادتغيلبفيبادلصي باطوديبغيلباد   ي

ب ا د ق  بادمئويةبم بإجم ديباد  تجبادمحنيبغيلباد   ي،ب
با2014-2013  عص بمتو  بب2017-2016ادمتو  بادمتوععب

بادمص ل:بح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.
بمنحوظة:بع بالبيظهلبأثلبإدغ ءباد عمبا دك ملبفيبادلصي باطوديبغيلباد   يبدناحلي .
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م بب%10،بفيبحي ب لللللللجلباد صلللللللفباآلخلبعجزابأعنىباكثيلبم ب2016ع مبفيب
ادان ا بذا باد جزببتتمتعوع  لبم با.ب5-1إجم ديباد  تجبادمحنيب ادشلللللللللللللكلباداي  يب

أوبكايللب ادكوي ،بوع ل،بواإلم لا باد لايةبادمتح لا،ببوع ئية حتي  ي  بابادم خ ض
 إيلا ا،بوت تزمبإجلاءبتصللللللللللللللحيحبملل ديببيللةاد   بيلا ا اإلأعلللباعتملل  ابعنىببتكو 

وع بأعن  بادجزائلبواد لللللل و يةبع بب.ايئةبأ لللللل  لباد   بادم خ ضللللللةمواكاةبت ليجيبد
 ت ليجي اشكلب مأوض عه تصحيح ا ت  عتهم خ  ب موحةبدنضا بادم دي،بلغمب

غيلبأ بان ا  بأخلىباد مو.ب عنى اد للللنايةباآلث ل م  نح ادم ىبادقصلللليلبدعنىببأكال
 اداحلي ،ببي اغيبأ بتاذلبادمزي بم بادجهو بدوضللللللللللللللعباد ي بعنىبم لللللللللللللل لبهاو ي

ادتيب،بعنىبم توىبادم ديةباد  مةبادتيبوض ه باد لاألاد موحةببخ  ادبأم بوعم  ا.
تحقيألبت لللللته فبفنىبات  ألباال لللللت  ا باالئتم  يبمعبصللللل  وألباد ق باد ودي،بعبتلتكز

قومبأيبم بادانللل ا بوالبيبمواز لللةبمتواز لللةبوتخ يضبادللل ي بعنىبادمللل ىبادمتو لللللللللللللل .
عنىبادم ىبادمتوععبأ بتحقألبفوائضبحتىبادان ا بب–بم  قةادفيببادمصلللللللللللللل للبدن   

هيةباالعتصللللللللل  يةبدقجي لبادمقانةبا  باملاكمةبموال بك فيةبدحم يةبادلف ب–ادمتو للللللللل ب
ب   بادموال بادهي لوكلاو ية. 
ب

ادت  و بادخنيجيبت اايلبتتلاو باي بب ولبمجنسضللللللللللا بادم ديبفيبادوتتضللللللللللم بخ  ب
فلل توللباخيفباطجول،بوتخ يضببادجلل ليللةاد  قلل  ببإجلاءبمزيلل بم بادتخ يضللللللللللللللل  بفي

جلاءبمزي بم بادتخ يض  بفيبك  اةبم بإجم ديباد  تجبادمحني،ببأجولبادق  عباد  م وا 
دقيمةبضلللللائببابا للللتح اثاإليلا ا بغيلباد   ية،بالب لللليم باد  ق  بادلأ للللم دية،بوزي  لب

 ادشلللكلباداي  يبب تق ئيةاالبضللللائبادابوب2018ي  يلببفيبت ايقه با ء ادمتوععببادمضللل فة
دوضللعببادم خ ضللةبأ لل  لباد   باال للت   لبم بكذد .بوعنىبصلل  عباد للي  لل  ب3ا1-6

مجنسبادت  و ببخ لجبان ا ادفيبوبب4ادصللللللللللليغةباد ه ئيةبإلصللللللللللليح  بأ للللللللللل  لباد  عة.
ادمقللبفيباد لاألبي للللت  بأ لللل  لللل بإدىبزي  لبتخ يضب بادضللللا بادم ديب ج بأادخنيجي،ب

أيضلللل ببيةت اايلبادتصللللحيحادوفيبادجزائل،بتلكزبم ظمبباطجول.بوتقيي باال للللتثم لباد  م
عنىباإل   أل،بالب لللللليم باال للللللتثم لباد  م.بوفيبإيلا ،بتتضللللللم بادجهو بادم ديةبتو لللللليعب

أيضلللللللل بحيزاب لللللللليوفلبذد ب.بوبيةاد   بيلا ا اإلع ع لباإليلا ا بدنح بم باالعتم  بعنىب
وادتك ديفبادمحتمنةب،باد لللللللك  بدمواجهةبتزاي بضلللللللغو باإل   ألبادمت نقةباشللللللليخوخةم دي ب

ببإلع  لبل منةبادا و ،بوم فوع  باد  ئ لباد  شئةبع بتوليألبادمت خلا .
ب

                                                 
 IMFزي  لباإليلا ا بغيلباد   ية،بادتيبالبتزالبم خ ضةبج ابفيبجميعبان ا بادم  قةب باد اعمةبدن مواد  مةباشكلبع م،بي اغيبأ بتتضم بعمنيةبضا بأوض عبادم ديةب 3

2016aجلاءبتخ يض  بم ته فةبدن  ق  بادج لية،بواإلصي بادم تملبد عمباد  عةبمعبحم يةبمح و يباد خل،بوزي  لبك  ءلباال تثم لباد  م.ب و وفبتح  بظلوفبكلبان با،بوا 
 .Sommer and others (2016)عموم بادمزيجباطمثلبم بهذهبادت اايل.بدمزي بم بادت  صيلبلاجعب لا ةب

 عمباد  عةباشكلبكايلبفيباد  وا باطخيلل،ب تيجةبا خ  ضبأ   لباد   باد  دميةبواط لبادج ي لبط   لباد   بادمحنية.بوتشيلب م  قةادبفيمص للبدن   بدان ا بادابخ ض ب4
ا.بIMF 2017 ب2016 لب واللبفيبع مبمنيب47إدىبب2014مني لب واللبفيبع مبب116ادتق يلا بفيبان ا بمجنسبادت  و بادخنيجيبإدىبا خ  ضب عمباد  عةبعالبادضلائببم ب

بيبأ لبادت  يل.ويجليبح دي با تح اثبآدي  بت ويضيةبفيبُعم  ب ا د  اةبدنوعو باد   يابوفيباد  و يةب ا د  اةبدن  عةابإدىبج  ببمزي بم بادت  يي بف

ب5-1ادشكلباداي  يب

 تباين مراكز المالية العامة

ب
 2022إجمالي الدين العام المتوقع في 

ب %بم بإجم ديباد  تجبادمحنيا
بادمص ل:بح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.

 

منحوظة:بيشيلبحجمب
اد ق عةبإدىبوتيللبادضا ب
ادم ديبادمح واةبعنىب

أ  سبادتغيلبفيبادلصي ب
اطوديبغيلباد   يبك  اةب
مئويةبم بإجم ديباد  تجب

اد   يباي بادمحنيبغيلب
ب.2022وب2016ع ميب
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ب6-1ادشكلباداي  يب

 التغير في اإلنفاق واإليرادات غير النفطية
 %بم بإجم ديباد  تجبادمحنيبغيلباد   ي،بادتغيلبع بع مب  األ،بمتو  ب

با ي بعالبادان ا ا

ب
بادمص ل:بح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.

بفيب ولبمجنسبادت  و ب1 باد   ية باي    باإليلا ا بغيل باي    بادكوي بم ب ن نة ُت تا  
ادخنيجيب ظلابدي ق  ع  بفيب ن نةباي   ته بادمت نقةبام فوع  بادت ويض  بادمقلللبم باطممب

بادمتح ل.
يلا بواد لاأل.2 بتشملبادجزائلبوا 
 

 لأسبادم لبببببببببباطجولببببببببببببب  ق  بج ليةبأخلىببببب1اإليلا ا بغيلباد   ية
 دول مجلس التعاون الخليجي        2البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي
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ادص  ،بتمبإحلازبتق مبكايلبفيبوضعبأ لبيبهذاب.بوففيب عمبعمنيةبادضا بادم ديادم ديةباد  مةببومؤ    بفيبأ لبادتح ي   بادم تمللوت  همب
،بوادكوي ،بوع ل،بواد للللل و ية،بوكذد بفيباإلم لا باد لايةبادمتح لب لللللواءبعنىبم لللللتوىبادحكومةباالتح  يةبأوبادمواز ةبمتو للللل ةباطجلبفيبادجزائل

وأحلزببوح ا بادم ديةباد  مةبادكنيةباآل بفيبادكوي بوعم  بوع لبواد لللللل و يةبواإلم لا باد لايةبادمتح ل.بع با أبعملوببم للللللتوىبحكوم  باإلم لا .
بم لللللل ع لفيبادم لللللل ع لباد  يةبادمق مةبم بصلللللل  وألباد ق باد وديبب للللللهموتب.وادضللللللم    بادحكوميةاد لاألبتق م بفيبمج لبتح ي بوم  دجةبادمت خلا ب

ادتك ملبمعبأوجهبادتشللللللللللللللخيصبادجي ،بوببيالزبأهميةاحيثبب–بف توللبأجولبادق  عباد  م موذجبج ي بإل اللببإع ا بويت ي بادان ا بفيبهذهبادمج ال .
ادم  قةب  لا لللةببان ا فيبمختنفببوا لللتملاليةبأوضللل عبادم ديةباد  مةبت زيزباد موباالحتوائيم بأجلبب–باإلصللليح  باطخلى،بوادمؤ للل للل  باد اعمة

Tamirisa and othersادم للللل ءدة،بم بشللللل  هب لجةبادشللللل  فيةبوببزي  لواشلللللكلبأعمبفإ بت زيزباإل اللبادم ديةباد  مة،بام بفيبذد بب.عليا ا،بتصللللل لب
،بمم بأ ىبإدىبزي  لبش  فيةبادم ديةبدنم ديةباد  مةبوع با أ باد  و يةب شلبتق ليلبلاعب  ويةبت عيمبجهو بادضا بادم ديبوع بيوفلبحيزابم دي بإض في .

بيل.اد  مةباشكلبكا
ب

 يزال المصدر الرئيسي لتمويل العجزإصدار سندات الدين ال 
 وأفغ   ت   إفليقي  وشم ل ادشلألباطو   م  قة فيدان ا بادمص للبدن   باتواصلب
ادان ا ببحصن وع بب.دتمويلبادمواز ةاحتي ج ته بإص الب   ا باد ي بدتنايةببوا ك ت  

كمي  بكايللبم بموال باط واألباد وديةببعنىإدىباط واألبب   ذادتيبتتمتعباإمك  يةباد
بادت  و بادخنيجيبب ولبمجنسق بأص ل بفب– ب2017فيباد صفباطولبم بع م

اطوض عبفيباط واألبادم ديةببالبتزالحيثب،بتقليا بمني لب واللب30بعيمته    ا ب
باد   ا بولغمبأ بإص ال.با7-1 ادشكلباداي  يبباد وديةبمواتية فيباط واألببهذه

وخ صةبباالئتم  ،بعنى ادحصول في ادخ ص ادق  عمزاحمةببم بش  هبتج باد وديةب
بفيبظلبادق للبادمح و لبدق واألبادم ديةبادمحنية،بفإ بإص اله بفيباط واألبادمحنية

عنىب ايلبفيباد  و يةباط واألبادم ديةبت ليجي ب بيمك بأ بي همبفيب عمبت ويل
عواعببوم بش  بزي  لباالعتم  بعنىبادتمويلبادمحنيبأيض بأ بيخ فبم ببادمث لا.
فيبا ضبادح ال بادان ا ببحصن ع بأوض عباط واألباد ودية.بوبفيبت هولبأيببح وث
ب.ه بادوع ئيةاحتي  ي تع  لبا  ءبإل موال باط واألباد وديةبعنى
ب

ا تلاتيجيةبش منةببفيبإ  لواشكلبع م،بي اغيباتخ ذبعلالا باالعتلاضبواال تثم لب
بادكنية. بادم دية بادت ولا بوادمخ  ل باالعتا ل بفي بت خذ بوادخصوم باطصول ب5إل الل

باد ي بفيبادكوي بوعم  ب بادم هج،بتمبإ ش ءبمك تببإل الل ودنم  ع لبفيب عمبهذا
هذهبادمك تببفيبأاوبظايبو اي.بويمك بادح بم بادمخ  لبع ب ليألبإص الب   ا ب ي بأ ولبأجيب عنىب ايلبادمث ل،ببت زيزواد  و ية،بكم بتمب

وخ لجبمجنسبادت  و بادخنيجي،ب،بلغمبوجو بم  ضي بفيم بيت نألبا دتكن ة.بع م اب30بذا بأجلبا تحق ألبا    ب2017فيبم لسبم  بأص ل بعُب
 إيلا ،ببمح و لبدتمويلبادخ لجياب ظلابط بخي لا بهوباال تلاتيجيةبادم ضنةبدنتمويلاد جزاببت قي ظلبإص الب   ا باد ي بادمحنيب ام بفيبذد ب

باد لاأل،بدياي ،باديم ا.
 

                                                 
ب.وآ ي بادو  ى اطو   ادشلألب:اإلعنيمي االعتص   م بتقليلبآف ألب2016ع  بأكتوالبفيبب5لاجعباد صلبب5

ب7-1ادشكلباداي  يب

 1االحتياجات التمويلية المتوقعة في مجلس التعاون الخليجي،
2017 

ب %بم بإجم ديباد  تجبادمحنيا

ب
بادمص ل:بح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.

االعتلاضبا كثلبم بمانغبعجزبادم ديةباد  مةبي  يبوجو ب يو بمتو  ةبو وينةباطجلباعتلببب1
بأجلبا تحق عه بويت ي بإع  لبتموينه ؛بُت تا  باداي    بادمت نقةباإع  لبتمويلبأذو بادخزا ة.بب

 ادقيمباد  داةبت  يبعي مباد ن   باا  ءباالحتي  ي  بادوع ئية.

باد ي بادمحني
باد حببم باطصول

باد ي بادخ لجي
باد جزبادكني
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 الفجوات الخارجيةفي سد  يسهمقد رأس المال الخاص 

دان ا بادمص للبدن   بفيباأ   لباد   ،بتحولبلصي بادح  ببادج ليببمعبتلاجع
ب228م بف ئضبع لهببوا ك ت   وأفغ   ت   إفليقي  وشم ل ادشلألباطو   م  قة في

ب77م بإجم ديباد  تجبادمحنيابإدىبعجزبع لهب%بب8.8 ب2014مني لب واللبفيب
-1م بإجم ديباد  تجبادمحنياب ادشكلباداي  يبب%ب3.6 ب2016مني لب واللبفيب

بمح و بفيف ئضببإدىبتحقيألبادكنيلصي بادح  ببادج ليببعو لوم بادمتوععببا.8
ه بغيلبأ بادان ا بادتيبت   يبم بعجزبم تمل،بوا خ  ضباحتي  ي ت.ب2019بع م

ادتمويلببادحصولبعنىفيبب،بوض فبملو ةب  لبادصلفبتواجهبتح ي  ادوع ئية
ادم ديةباد  مةب وتؤك بهذهبادت ولا بعنىبأهميةبمواصنةبضا بأوض عبادخ لجي.

جلاءبوبدنم  ع لبفيب عمب ظمب  لبادصلفبادث ا ،ب اإلصيح  بادهيكنيةبدجذببا 
لؤوسباطموالباطج ايةبادخ صة.بوفيبهذاباد ي أل،بتمبإ خ لبتح ي   بفيم بيت نألب

ب باتي يل باطج  ببط    ذ بادم تثملي  بفي ب كم  بلأسبادم ل باد لايةبواأل ادممنكة
اد  و يةا.بغيلبأ باعتم  بعوا ي بج ي لبدي تثم لباطج ايبع بت خلبفيبا ضب

وم بش  بإجلاءبإصيح  بأخلىبدزي  لبلايةبادمتح لا.ب ادان ا ب عم  ،باإلم لا باد
يباد جزبادخ لجبقنيصادق للبادت  ف يةبو عمبت ويعباالعتص  بأ بي همبأيض بفيبت

بيمك ب باد ولية، بدقوض ع بووفق  باإلصيح  بادهيكنيةا. باش   بأ   ه بادق م  لاجع
ادتصحيحبادخ لجيبفيبادان ا بعمنيةبدن ي  ةباد ق يةباطكثلبتقيي ابأ بت عمبأيض ب

بم بخيلبجذببادمزي بم بت فق  بادح فظة.بلا ب  لبادصلفادتيبالبت تم ب ظمب
ب

 القطاع المالي صالبةاستمرار 
ادت  و بادخنيجيبب ولبمجنسوالبتزالبادا و بفيبب.أ   لبادهي لوكلاو   بتلاجعفيبمواجهةببمحت ظةباصياته باوجهبع م بادم ديةبادق  ع بالبتزال

كم بتتمتعبادح باط  ىبادت ظيمي،بأعنىباكثيلبم بم توي  ب  ببك  يةبلأسبادم لباوجهبع مبتانغبوادجزائلبتتمتعبام توىبجي بم بادل منة،بحيثب
ط ا ببم ه بالت  عببا تملالبا خ  ضبلاحيةبادا و بفيبا ضبادان ا باد  شئةبع بومعبذد ،به   با ضبادضغو بادلاحية. بمم توىبجي باأيض ب

بولغمبأ بهوام بأ   لباد  ئ لب تيجةباحت امبادم  ف ةبعنىبادو ائعب عم  ا.بوتلاجع اإلم لا باد لايةبادمتح لابباطصولبعيمةباضمحيلتك ديفب
البمخ  لبت هولبجو لباطصولببكم بأ ادت  و بادخنيجي،بفق بالت   بفيبادجزائل،بب ولبمجنسادقلوضبادمت ثللبدمبتتغيلبتقليا بفيبم ظمبب  اة
يلا .بب. اإلم لا ابج ودته م  ابوادقلوضبادم   ب عُببادملاعاةع ئمةب تيجةبالت  عبم توىبادقلوضبتزالب والبتزالباد ظمبادمصلفيةبض ي ةبفيباد لاألبوا 

يت نبب م بمبفيبإيلا ادق  عبادمصلفيبإصي بح دي بجليبيوبادممنوكةبدن ودة؛ببدا و ابأم مويلكزباد لاألبعنىبوضعبا تلاتيجيةبدنتص يبدنتح ي  ب
ب.تهوهيكنبتهإع  لبل من

ب
،بمم بأ ىباد ي لاديباطمليكيبيأ   لباد  ئ لباط   يةبادمحنيةبا دتزام بمعباالحتي  ادت  و بادخنيجيببمجنسوع بلف  بم ظمبادا و بادملكزيةبفيب

باي بادا و بب  لإدىبالت  عب باد  ئ  بادبو  لاد  ئ ل بمح و اإلعلاض.بغيلبأ بادزي  ل باد ق يةبدم بتخ يفببص حاه لبفيبأ   لباد   ،بوم  نقيو 
اي بباد  ئ لبفلوألبأ   لباد  ئ لبكم بتقنص ب–الب يم باد  و يةبواإلم لا بب–تخ يفبضغو باد يودةبفيبا ضبادان ا ب  ع ابعنىب،بادحكومية
ويمك بأيض بميحظةببا.9-1أ   لباد  ئ لباط   يةب ادشكلباداي  يببزي  لم باال تق لبادك ملبآلث لببخ ضا،بمم بوفلوألبأ   لباإلعلاضادا و ب 

ب8-1ادشكلباداي  يب

 تمويل الحساب الجاري
ب %بم بإجم ديباد  تجبادمحنيا

ب

ب
بببببببان ا باد جزبببببببببببببببببببببببببب

بادمص  ل:باد ن   بادو  ية؛بوح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.
بص فب ع+عبتمثلبزي  لا.ب1
باد لوألباي بادح  ببادج ليبومجموعبا و بادتمويلبتلجعبإدىبآث لبادتقييم،بواد هوبوادخ  .ب2
؛بتشملبإيلا بوادكوي ب2017-2014ان ا ب جن بف ئض بفيبح  ا ته بادج ليةبفيبادمتو  بفيبب3

بواإلم لا .بوع ل
باد لاألبودياي بواديم .ب4
 

ب:ادح  ببادم ديبوادح  ببادلأ م دي
بإص الب   ا باد ي باد ي  ي،بص ف

بأخلى،بص ف
ب1االحتي  ي  ادتغيلبفيب
ب2ادج ليادح  بب
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-1 موبادو ائعب ادشكلباداي  يببزي  لب تيجةفيبم توىباد يودةببمح و ادبااللت  ع
مص لابيشكي بوادتمويلبا دجمنةببي ا.بومعبذد ،بالبتزالبو ائعبغيلبادمقيم10

ا،ب1-1الب يم بفيباإلم لا بوع لب اإل  لبب–دا و بامهم بم بمص  لبتمويلب
ا تقلبم  لبوع ببمم بي لضه بدمخ  لبادتغيلا بفيبأوض عباد يودةباد  دمية.

ادت  و بادخنيجيبوادجزائلب ادشكلبب ولبمجنس موبائتم  بادق  عبادخ صبفيب
.بغيلبفيباد  مبادم ضيب جنهادتا  ؤبوا عباد   ألبادذيببا  با10-1اداي  يب

باكثيلبمق ل ةبا تللبم بعالبادص مةباد   ية.أ هبالبيزالبأا  ب
ب

ب بإحلاز باد ي     بص  ع بادويواصل باد يودة بأ ل بت زيز بفي اد ي    بوبتق م
 ادجزائلا،بباد ملبمج  ابا  وا بإع  لبادتمويلذد ببعنىبمثنةاطوم بباالحتلازية.

ب بوت ايألب  ل ب اداحلي ا، بوفلضبمت نا  باد يودة بادا و بف ئ ل ملج يباي 
وت ميألبأ واألبلأسبادم لبادمحنيةب اد  و يةا،بوت زيزباط لباالحتلازيةبب عم  ا،

دا و باإل يميةباادكنيةب اداحلي ،بع ل،باد  و يةا،بووضعبإ  لبج ي بدحوكمةب
ب بعنى بواد مل ببا تح اث ادكوي ا، باإل يميةبدأ وا  بدنا و  باد يودة توفيل

ب ب عم  ا، بادملكزية بدنا و  بج ي ل بعوا ي  بادمصلفيوبوصي غة  إيلا ،بباد مل
باإلم لا ا.

ب
بأ   لباد  ئ لباطمليكيةب وللبزي  ا أ   لباد   بادم خ ضة،بإدىبج  بببو تظل
ضغو  بعنىبجو لباطصولبادمصلفية،بمم بيؤثلبعنىبع للببت لض،بادم تملل

وا دت ديباد مو.ببإض  فوي همبفيبب،ادا و بعنىبتوفيلباالئتم  بدنق  عبادخ ص
بإصي بذيبأودويةبفإ بت ميألبأ واألبلأسبادم لبادمحنيةبي اغيبأ بيكو بمج ل

ب باد   ي. بغيل بادق  ع بدت مية بادك في بادتمويل بتق يم بدضم   ص  عبدوي اغي
دي ت   لبم باد لصبادتيبتتيحه باالاتك لا بب ليقةاد ي    باد ظلبفيبأفضلب

فلصبادحصولبعنىببت زيزادتك ودوجيةباد لي ةبفيبادق  عبادم دي،بام بفيبذد ب
با.5 اد صلببادمص حاةادتمويل،بمعبإ اللبادمخ  لب

ب
 اإلصالحات الهيكلية  المضي قدما في

بدن   بفيبادم  قةب إزاءبا خ  ضبأ   لباد   ،باشت  بح جةبادان ا بادمص لل
بتوزيعباإليلا ا باد   يةبم بخيلباإل   ألبعنىب بعنىبإع  ل دنح بم بتلكيزه 

ا تلاتيجي  بادق  عباد  مبو عمباد  عة.بودتحقيألبهذاباده ف،بوض  بهذهبادان ا ب
 موحةبدت ويعباد ش  باالعتص  يبودك بآف ألباد موبمتو  ةباطجلبالبتزالب و ب
باآلف ألب بوهذه بادج لية. بادم دي بادضا  بإلجلاءا  ب ظلا بادت ليخية ادمتو    

ب9-1ادشكلباداي  يب

سعر الفائدة السائد بين البنوك وسعر اإلقراض مقابل سعر الفائدة 
 على األموال الفيدرالية األمريكية

 فلوألبأ   لباد  ئ لبمق ل ةبا  لباد  ئ لبعنىباطموالباد ي لاديةباطمليكية،بمح واةب
بعنىبأ  سب  ويا

ب
ب
ب

باد وديةع.؛بوتقليلبعاإلحص ءا بادم ديةبHaver Analyticsادمص  ل:بمؤ  ةب
 ن نةباي    بأ   لباد  ئ لباد  ئ لباي بادا و بتمثنه باي    بأ   لباد  ئ لبعنىبادقلوضبدثيثةبشهولبب1

بم تا  ابم ه باي    بُعم  ،بحيثبتمبا تخ امباي    بأ   لباد  ئ لبعنىبادقلوضبدنينةبواح ل.

ب
ب

ب10-1ادشكلباداي  يب

 التعاون الخليجي والجزائرنمو االئتمان والودائع في دول مجلس 
ب ادتغيلب%،بعنىبأ  سب  ويبمق ل ،بمتو    با ي ةا

ب
ب2012بببب2013ببببب2014ببببب2015ببببب2016ببب2017ادلاعباطول:

بوح  ا  بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.بHaver Analyticsادمص ل:بمؤ  ةب

ب
ب
 

بمجموعبادو ائع
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باإلصيح  ب بات  يذ بادت جيل بعنىبضلولل بادضوء بم  بمزي ا بتنقي بدن مو ادض ي ة
اد وليببادص و بيتيحه م باد لصةبادتيببد  لبأغلاضبم باي ه باال ت   لادهيكنية،ب

ببب6فيباد موباد  دمي.

دىبج  بب ببادمش غلوا  باد  مةبوأ اءباد مو، بأ اش  با تملاليةبأوض عبادم دية ب ج 
بعنىبم توىبمخياةبدآلم لبعنىبك    موذجبادت ميةبادح ديبادمك  ببادتيبحققه ب

وع بب7ادم يشةبعنىبادم ىباد ويل.بادمحل بادلئي يبدم توي  بادتيبت  ب–باإل ت جية
باد وديب بخُنص  بإدىبأ باإل ت جيةبفيب2016b لا ةبح يثةبدص  وألباد ق   ولبا
بتحقيألبفياق لبمح و بغ دا بم بت همبب،بمق ل ةباان ا بأخلى،ادت  و بادخنيجيبمجنس
باد مو هذهببت كسوببا.11-1أكالباكثيلب ادشكلباداي  يببةباق لد اد مبت هم،باي م 

فيبادق  عببةباطج ايةبم خ ضةباطجلتوظيفباد م داد ي    بادت ضينيةبداد تيجةب
ع بخنص بوببفيبادق  عباد  م.باد  مني ادخ ص،بمعبتق يمبأجولبملت  ةبدنموا  ي ب

اي بم  همةبلأسبب،بعنىبادص ي باد  دمي،التا  بموجببأيض بإدىبأ به   اد لا ةب
بإدىبأ بمك  بب بيشيل بمم  بادملت ع، بفتلا باد مو بأث  ء بفيباد مو ادم لبواإل ت جية

وم بادشلك  بوت ززباال تثم لبادخ ص،بواد كسبصحيح.بم بلاحيةببي اإل ت جيةبتزب
يلا ببم بتوافألبمكو   لغمبعنىبادادمثيلبديهتم مبأ هب اي باإل ت جيةبواال تثم لبفإ بادصنةباد م باد  دميبادم ت  ،ببعكايلبمبإدىبح اد موبفيبادجزائلبوا 
بادت  و بادخنيجي.ب ولبمجنسفيببغيلبموجو لبغ دا 

ب
ت كفبادممنكةبف نىب ايلبادمث ل،بوت ميةبادق  عبادخ ص.بوتؤك بهذهباد ت ئجبأهميةبإصيح  ب وألباد ملبوادت نيمبفيبت زيزبادت ويعباالعتص  يب

لباطجولبفجوببصادواف لب دتقنيبة،بوزي  لبل ومباد م دا عةبإدىبادم تحقي ب عمباطجولبتوجيهإصي ب ظمبادت ليببوادت نيم،بوبعنىباد  و يةبباد لاية
الامجبتشتل بأ بيكو بجميعباد  مني بفيبع  ع  ببا تح اث ال  مجب   ع  ابع ب ليألببا،بوت قيحب ظ مبحصصبادتوظيفوادواف ي اي باد  و يي ب

و ب ادت بمجنس ولبأ   ي بدنح  ظبعنىبادق للبادت  ف يةبفيبجميعببم نا مح  لبم بادموا  ي .بومعبذد بفإ باجتذابباد م دةبادواف لبادم هللب يظلب
دهذهببادخنيجي،بوي اغيبأ بته فبإصيح  ب وألباد ملبإدىبزي  لباإل ت جيةبوادحوافزبادتيبتشجعبادموا  ي بعنىباد ملبفيبادق  عبادخ ص.بوتحقيق 

اد اخنيبت قلبادبام بي محباق لبأكالبم بحلية،باد خولب ظمبت شيلا فيبادغ ية،بأجل بكلبم باداحلي بوع لبواإلم لا بإصيح  بموضعبتلحيبب
بادان ا بادتيبالبيزالب ظ مبت شيلا وفيبإع مةب ائمة.ببلادواف بةا ضباد م دبيم حم بادمقللبأ ببمشلوعبع  و بج ي بفيبع لبه   وب.بادواف لبةن م دد

خ وا بدتح ي بتوافألب ظمبادت نيمبفيبادوع بادلاه بم  بوتتخذبإيلا بوعُببف وفبت ي بم بإجلاءبإصيح  بمم ثنة.بادواف ي يح بم بت قلببفيه باد خول
دقوا ي باد ملبب ولا بلي  لباطعم لبفيبادم  هجباد لا يةب إيلا ا.بغيلبأ بادتح يثبادملتقببإ لاجوادت ليببمعباحتي ج  بألا بباد مل،بام بفيبذد ب

اي باد   ء،بأ بي ي باإل ت جيةبواد موبفيببوخ صةادمش لكةبفيب وألباد مل،ببزي  لوببتو يعباالعتص  بادل ميم  بالبيزالبعي باد ظل.بوم بش  بفيبعُب
ادمؤي لبالتخ ذببجحجادأ اءب وألباد ملبو ظمبادت نيم،بمم بي ززبتح ي ببم بادملجحب شوءبتك ديفبم ديةبع ب،واوجهبع مجميعبان ا بادم  قة.ب
با.2عنىباد حوبادماي بفيبع مبادم ديةباد  مةب ادح شيةببدن مو اد اعمةبإجلاءا بادضا بادم دي

ب

                                                 
ب.امزي بم بادت صيلبا  ك    ب ج  با تلاتيجي  بادت ويعباالعتص  يبعنىباد موبوادتيبت ززبادتج للب4يت  ولباد صلبب6
ب. 2016Mitra and others،بو لا ةب 2017Adler and othersلاجعب لا ةبب7

 11-1ادشكلباداي  يب

ب
ب.IMF (2016b)ادمص ل:ب لا ةب

بفتللب موبغيلبملت ع.=بNHفتللب موبملت ع؛ب=بHمنحوظة:ب
.بفتللباد موبادملت عبهيباد تللبادتيبيتج وزبفيه بم  لباد موب2014-1970فتلا باد موبتشملباد تللب

ب  وي بخيلبخمسب  وا بمت  عاةبعنىباطعل؛بواخيفبذد بت تالبفتللب موبغيلبملت ع.ب4%

 

 محاسبة النمو
بادم  هم  بفيباد موا متو  ب

 

باد م دة
بلأسبادم ل

باإل ت جيةبادكنيةبد واملباإل ت ج
 

بص ل
ب2-
ب4-
-6 
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ب بوع  بفلصباد مل. بادخ صبوتوفيل باال تثم ل بدتشجيع بأعم باصولل باطعم ل بايئة بخ وا بدتح ي  باد ي    بأيض  بص  ع هذهببأصاح ويتخذ
.بف يبادجزائل،با أ بادحكومةبفيبوضعبا تلاتيجيةبش منةبإلع  لبادضا بادم ديبادم نوببفيبظلبحجمبأكثلبإدح ح اإلصيح  بادم ززلبدن موب

باد مبصي غة بادق  عبادخ ص. وفيبإيلا ،بته فبخ ةبادت ميةبادو  يةباد    ةبإدىبت ميةبادق  عبوذجباالعتص  يبادذيبتتا هبدتحقيألب موبيقو ه
بح دي اد ن   ببا شلوتادت  و بادخنيجيبا د  لبا تلاتيجي  ب موحةبدنت ميةبادو  ية،بب ولبمجنسوع بأ نق ببادخ صبوادح بم باالعتم  بعنىباد   .

 يبففيبأ لباعتص  يةبكنيةب نيمةبعنىبادم ىبادمتو  .بإح ىبادمه مبادلئي يةبفيبهذابادص  بفيب مجبهذهباال تلاتيجي  بتتمثلب.بوبه ت  يذملحنةب
ي ت  بإدىبمؤشلا باط اءببت ا ة ظ مبدنمبوضعبمع،ب2030وضعب ي    بمح  لبدت  يذبلؤيةبعنىبص  عباد ي    ببي كفاد  و ية،بادممنكةباد لايةب

مؤشلا باط اءبادلئي ية،بفيبحي بتؤك با تلاتيجيةبادت ميةبادو  يةبادث  يةبفيبع لبأيض بعنىبفيبا تخ امبم  بواإلم لا با أ بعُببوا دمثل،بادلئي ية.
اد  و ية،بام بفيبادممنكةباد لايةبفيبع  ع بب16 ولبادق  عبادخ صبم بخيلبالامجبادخصخصةب فيببتو يعويجليببادملاعاةبوادتقييم.ب ظ ميعولب

بم  ا،بوت ويلبادشلاك  باي بادق  عي باد  مبوادخ صب ادجزائل،بعم  ،بع ل،باد  و ية،باإلم لا ا.ألامكو،بوفيبعُبشلكةبذد بإمك  يةبايعبأجزاءبم ب
تمبت  يذبع  بم باإلصيح  بوبدتح ي بايئةباطعم ل.ببادق  عبادخ صعب موباد  و يةبمؤخلابعال  مجبإزادةباد قا  بأم مادممنكةباد لايةبوع بأ نق ب

ب  ادتخنيصبادجملكي،بوتح يثبع  و بادم  ف ة،بوببإجلاءا بسبادم ل،بوت ليعأادمهمةبفيبإ  لبهذابادال  مج،بام بفيبذد بت اايلبدت ويلبأ واألبلب
،بيتضم بادتق مبادُمحلزبفيبادم  قةبوفيبان ا بأخلىبادم  ف ة.تشملبعوا ي باإلع  لبوبباالكتم لوه   بت اايلبأخلىبعنىبوش ببع  و بادله بادتج لي.

ادم تثملي بصغ لبوت ليعباإلجلاءا بادجملكيةب اداحلي ،بعم  ا،بوحم يةب ادكوي ،بعم  ،بع لا،ببه وتلخيصادشلك  بإ ش ءباد  فذلبادواح لبدت جيلب
بوب باإلم لا ا، بادتمويلبباتخ ذ اد  و ية، بعنى بفلصبادحصول بوت زيز بعم  ا، ب ادجزائل، بوادمتو  ة بادمشلوع  بادصغيلل بت مية ما  لا بدت زيز

ب اداحلي ،بعم  ،باإلم لا ا.
ب

فيبب،بم بش  بزي  لبادجهو بادلاميةبإدىبتح ي بادحوكمةبوادش  فية،بوت زيزبادم  ءدة،بوزي  لبادك  ءلبادحكوميةبأ بت همبأيض ادملحنةبادمقانةوفيب
والبتزالبه   بتح ي  بمهمةبتتمثلبفيبتح ي بادحوكمةبوم  دجةبمخ  لباد    ،بالببا.World Bank 2017تقليلبت زيزبثقةبادق  عبادخ صب 

ب.باوآ ي بادو  ى اطو   ادشلألب:اإلعنيمي االعتص   م بتقليلبآف ألب2016ع  بأكتوالبفيبب1-2 دصلاع  ب لاجعباإل  لبادمت ثللبا يم بفيبادان ا ب
ب

 التوقعات االقتصاديةمخاطر التطورات السلبية تلقي بظاللها على 
ليقي بالبتزالبادك ةباد نايةبهيباطلجحبفيبميزا بادمخ  لبادتيبيت لضبده باد موبفيبادان ا بادمص للبدن   بفيبم  قةبادشلألباطو  بوشم لبإف
ج  ببوأفغ   ت  بوا ك ت  .بفه   بع مبيقي بكايلبيحي باآف ألبأ   لباد   ،بودك بادمخ  لباد  شئةبع بتقنببهذهباط   لبتا وبأكثلبتلجيح بدن

يميةبوادت ولا باد نايباوجهبع مب ظلابدن جزبادكايلبفيبادم ديةباد  مةبوادح  ببادج لي.بوالبتزالبمخ  لبادت ولا باد نايةباد  شئةبع بادصلاع  باإلعن
تؤثلبا وله بعنىبباد ي  يةبع ئمةبأيض ،بام بفيبذد بادص عباد انوم  يباي بع لبوان ا بأخلى.بوه   بمخ  لبأخلىبأكثلبع دميةبع -ادجغلافية

وع بيؤثلبهذابادتحولبعنىباد موباد  دمي،بمم بيؤثلبا ولهبعنىب غيعيةبفيباالعتص  ا بادمتق مة.باال ي    بادتحولبادمحتملبإدىبادادم  قة،بمثلب
ي  ةباد ق يةباد   يةبا  لعبعو لباد ،بوخ صةبإذاب ف  بهذهباد ي    بأ   لباد   ب حوباال خ  ض.بوع بتؤ يبم  قةاد فيادمص للبدن   ببادان ا 

تكن ةبادتمويلباد وديببوزي  ل،ب  لباد واللباطمليكيح  بفيبوالت  عبب، لعةبتش ي باطوض عبادم ديةباد  دميةم بادمتوععبفيبادوالي  بادمتح لبإدىب
وفيبادمق ال،به   ببإجلاءا بادضا بادم دي.تخ ذبجبادمؤي لبالحجادح بم بتوافله،بوخ صةبدنان ا بذا بادتص يفباالئتم  يبادم خ ض،بوت زيزبادوب

وهوبم بيمك بأ بي  همبفيبتحقيألب موبأعنىبفيبب–ام بفيبذد بح وثبت  ٍفبع دميبأعوىبوأكثلبا تملاليةبب–احتم ال باتج وزبادتوع   باد  دميةب
بببببب.م  قةاد
ب
بب
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 1مع قطر يالدبلوماس للصدعاالقتصادية  االنعكاسات: 1-1اإلطار 
ب

ت ثيلبادص عبمعببادتكيفاالعتص  بادق ليبواط واألبادم ديةبادق ليةببيواصليو يو،ببادخ مسبم باد  شئةبع بإجلاءا ادص مةباطوديةببعقب
ب.اد انوم  ي

ب
ادخ مسباد يع  باد انوم  يةبواالعتص  يةبمعبع لبفيباق عباد  و يةبواإلم لا ،بادممنكةباد لايةباداحلي بومصلبوببم ه ع  بم بادان ا ،ببع مفق ب
أم مبلحي بادخ و بادجويةبادق لية،بكم بتمبإغيألبادح و باداليةبادق ليةبأيض بأغنق بهذهبادان ا باطلا ةبمج ده بادجويبوب.ب2017يو يوببم 

بمعباد ميءبادملتا ي باق ل.به   ميتتادم  قةباتقنيصبفيبا و بادع م با ضببكذد معباد  و ية.ب
ب

إ ت جهبفيببيتموال ا بع لبم ب سب ُباده   بعلااةبفبادت فق  بادتج ليةبوادم دية.بت  يلبعالمنمو  بفيبع لبباطزمةبهوك  باطثلباالعتص  يبدهذ
ا.ب1-1-1اد  و يةبواإلم لا ب ادشكلباداي  يبادممنكةباد لايةبكايلبم بادوال ا باطخلىبعالببج  بادان ا بادتيبت لضبعيو ابتج لية،بكم بيملب

أيببإزاءادمخ وفببخ ف،بمم بءمص  لبا ينةبإلم ا ا بادغذابإيج  تمبكم باد مني  بادتج ليةبعالبادكوي بوعم  ،ببا ضبتحويلبم  لوع بتمب
،بودك بهذابادقنألبع با يةبادتحتيةبادلئي يةادتج للبعنىبت  يذبمشلوع  بادبت  يلوك  بمص لبادقنألبفيبادا ايةبهوباحتم لبأ بيؤثلبب قصبمحتمل.

هو بت ملبع لبح دي بعنىبت ليعبوتيللبادج،بوا إلض فةبإدىبذد ت  ف ية.بادا ينةبوبادبادوال ا بموا بادا  ءبومص  لم بتوافلبمخزو ببا ضلبتلاجع
ب.محني بادموا بادغذائيةتجهيزبأ ش ةبت زيزبدت ويعبمص  لبادوال ا بوادتمويلبادخ لجي،بوبدبادماذودة

ب
اد  ئ لبإدىبلفعبأ   لباد  ئ لببع ل ودةبدباالعتص  اد ي  يبوآف ألببيتص يفباالئتم   لجةبادأ ىبتخ يضبفق بب،ا ضبادضغو بادم ديةب ش  ع بوب

باي بادا و ،ب اطج ايةببا و دنادم تحقةببادخصومبكذد با خ ض دمقيمي بوغيلبادمقيمي ا.بابعنىبم توىو ائعبادق  عبادخ صب بتلاج  كم 
ضخباد يودةبم بمصلفببح لباطثلبادواععبعنىبادميزا ي  باد موميةبدنا و بع ب ليألم باآل بحتىبتخ يفبادبمتع بوبا.ب2-1-1 ادشكلباداي  يب

بض فيب ويلباطجلبد مني ته .اإلتمويلبت مي باداشكلبا تا عيبعنىببا و وتلكزبادب.ع لبادملكزيبوزي  لبو ائعبادق  عباد  م
ب

اوجهبع مبع لببظن بص  لا ق بفب.ادت  و بادخنيجيب ولبمجنسبوم ه ادم  قة،ببان ا بفيبا عيبض ي  بحتىباآل بادت ثيلباالعتص  يبويا و
 ولبفيباط واألبادم ديةبدبمواتي بكذد بل باد  لك  بوببم  بواإلم لا .ادكايللبم بادغ زبادمول لبإدىبعُببادكمي  ،بام بفيبذد بهذهبادان ا م تمللبد
بإا  ءإدىبأم هببإذابم ب  لبيؤ يبهذابادص عباد انوم  يبع وعنىبادم ىباط ول،ببزوالبادت اعي  باطوديةبا لعة.بمع،بادت  و بادخنيجيبمجنس

تك ديفبادتمويلبفيبع لبيلفعبواد موبوببا اال تثم لبمم بيخ ضبادثقة،ببإض  فادت اببفيبوبادت  و بادخنيجيببمجنسفيببادتك ملبزي  لادتق مب حوب
ب.بأيض بادت  و بادخنيجيب ولبمجنسولام بفيباقيةب

ب
بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ب.الاي  به يي  بادم  ع لباداحثيةه .بوع مب لو ي ،بوصهيببش،بومحم بادقلشي،بو تي   بأودومويوابأ ي يجيبإع ا ب1

ب

ب
ب
ب
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ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

ب2-1-1ادشكلباداي  يبببببببب1-1-1ادشكلباداي  يب

 اعتماد بنوك مجلس التعاون الخليجي على التمويل الخارجي   1 2016الصادرات والسلع المعاد تصديرها إلى قطر، 
بادخصومباطج ايةبإدىبمجموعبادخصوم،ب%ا   اةببببببب امني لا باد واللا باطمليكيةا

بببببببببب
ب2016يو يوببب2016 اتمالببب2016 ي مالببب2017م لسببببب2017يو يوببببببباإلم لا ببباد  و يةبببببعم  بببببببمصلببببببادكوي بببباداحلي ببب
ب

بادمص ل:باد ن   بادو  ية.بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.ادمص  ل:بع ع لباي    بتج للباد نعباط   يةبد ىباطممبادمتح ل؛بوح  ا  ب
ب.2015اي    بادكوي بوادممنكةباد لايةباد  و يةبع بع مب1
 

 اد نعبادم   ببببادص  لا 
بتص يله   

 

باداحلي ب ادمقي سباطيم اببببببادكوي 
بعم  ببببببع ل

باد  و يةبببببباإلم لا 
 

ب3.5

ب3.0

ب2.5

ب2.0

ب1.5

ب1.0

ب0.5

بص ل 0.0
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 البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة

 توقعات    متوسط 
ببببببببببب   2018 2017 2016 2015 2014 2013–2000 

 3.0 1.7 5.6 2.1 2.6 5.1 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
     بب ادتغيلباد  وي؛ب%ا

ب0.8ب1.5ب3.3ب3.7ب3.8ب3.7 ادجزائل
ب1.7ب2.5ب3.0ب2.9ب4.4ب5.1باداحلي 

ب3.8ب3.5ب12.5ب1.6-ب3.2ب3.3بجمهوليةبإيلا باإل يمية
ب2.9ب0.4-ب11.0ب4.8ب0.7ب…باد لاأل
ب4.1ب2.1-ب2.5ب2.1ب0.6ب5.1بادكوي 
ب31.2ب55.1ب3.0-ب10.3-ب53.0-ب4.3بدياي ب
ب3.7ب0.0ب3.0ب4.2ب2.5ب3.8بعم  
ب3.1ب2.5ب2.2ب3.6ب4.0ب11.7بع ل

ب1.1ب0.1ب1.7ب4.1ب3.7ب4.2بادممنكةباد لايةباد  و ية
ب3.4ب1.3ب3.0ب3.8ب3.3ب4.9باإلم لا باد لايةبادمتح ل

ب8.5ب2.0-ب9.8-ب28.1-ب0.2-ب3.1ب1اديم 
ببببببببببب  

 6.1 4.4 4.7 5.4 5.8 7.5 تضخم أسعار المستهلكين
     بب ادمتو  باد  وي،ب%ا

ب4.4ب5.5ب6.4ب4.8ب2.9ب3.8 ادجزائل
ب3.5ب0.9ب2.8ب1.8ب2.7ب1.7باداحلي 

ب10.1ب10.5ب9.0ب11.9ب15.6ب18.2بجمهوليةبإيلا باإل يمية
ب2.0ب2.0ب0.4ب1.4ب2.2ب15.3باد لاأل
ب2.7ب2.5ب3.5ب3.7ب3.1ب3.2بادكوي 
ب32.1ب32.8ب27.1ب9.8ب2.4ب5.1بدياي ب
ب3.2ب3.2ب1.1ب0.1ب1.0ب2.7بعم  
ب4.8ب0.9ب2.7ب1.8ب3.4ب4.4بع ل

ب5.0ب0.2-ب3.5ب2.2ب2.7ب2.2بادممنكةباد لايةباد  و ية
ب2.9ب2.1ب1.8ب4.1ب2.3ب4.2باإلم لا باد لايةبادمتح ل

ب29.5ب20.0ب5.0ب39.4ب8.2ب11.5ب1اديم 
ببببببببببب  

 4.1- 5.2- 10.6- 9.3- 1.1- 6.2 العامةرصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة 
     ببم بإجم ديباد  تجبادمحنيا %ب

ب1.2-ب3.5-ب13.7-ب15.7-ب8.0-ب3.7 ادجزائل
ب11.9-ب13.2-ب17.8-ب18.4-ب1.6-ب0.9-ب2اداحلي 

ب2.2-ب2.2-ب2.6-ب1.8-ب1.1-ب1.6ب3جمهوليةبإيلا باإل يمية
ب4.7-ب5.1-ب14.1-ب12.3-ب5.4-ب…باد لاأل
ب1.5ب1.5ب0.3ب5.8ب22.3ب28.8ب2ادكوي 
ب23.3-ب43.0-ب102.7-ب126.6-ب73.8-ب11.7بدياي ب
ب11.4-ب13.0-ب21.6-ب15.7-ب1.1-ب8.6ب2عم  
ب0.5ب1.0-ب3.9-ب5.6ب15.3ب10.3بع ل

ب7.2-ب8.6-ب17.2-ب15.8-ب3.4-ب8.0بادممنكةباد لايةباد  و ية
ب2.2-ب3.7-ب4.1-ب3.4-ب1.9ب7.7ب4اإلم لا باد لايةبادمتح ل

ب6.6-ب9.9-ب13.5-ب10.6-ب4.1-ب3.0-ب1اديم  ببببببببببب  
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 0.2- 0.4- 3.6- 3.5- 8.8 12.9 رصيد الحساب الجاري
     بب %بم بإجم ديباد  تجبادمحنيا

ب10.8-ب13.0-ب16.5-ب16.5-ب4.4-ب12.5 ادجزائل
ب4.2-ب4.6-ب4.7-ب2.4-ب4.6ب6.4باداحلي 

ب5.9ب5.1ب4.1ب2.4ب3.2ب5.0بجمهوليةبإيلا باإل يمية
ب6.7-ب6.3-ب8.7-ب6.5-ب2.6ب…باد لاأل
ب1.4-ب0.6-ب4.5-ب3.5ب33.4ب33.3بادكوي 
ب9.8ب1.8ب22.4-ب52.6-ب78.4-ب23.7بدياي ب
ب13.2-ب14.3-ب18.6-ب15.5-ب5.8ب8.7بعم  
ب1.0ب2.3ب4.9-ب8.4ب24.0ب20.8بع ل

ب0.4ب0.6ب4.3-ب8.7-ب9.8ب16.8بادممنكةباد لايةباد  و ية
ب2.1ب2.1ب2.4ب4.7ب13.3ب10.3باإلم لا باد لايةبادمتح ل

ب2.4-ب2.3-ب5.6-ب5.5-ب1.7-ب0.0ب1اديم 
 ادمص  ل:باد ن   بادو  ية؛بوتق يلا بوتوع   بخالاءبص  وألباد ق باد ودي.

 م لسا.ب20م لس/ب21منحوظة:بُت لجبادمتغيلا بعنىبأ  سباد  ةبادم ديةبإليلا ب 
 .2018عنىبافتلاضبا ته ءبادصلاعبفيبأوائلبب2018تقومبتوع   بب1
 ادحكومةبادملكزية.ب2
 ادحكومةبادملكزيةبوص  وألبادت ميةبادو  يبم بع ابعمشلوعباد عمبادم ته فع.ب3
م لا بأاوبظايبو ايبوادش لعة.ب4  ادح  ا  بادموح لبدنحكومةباالتح  يةبوا 



وأفغانستان  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في لنفطلالمستوردة  البلدان -2
 1والنمو االحتوائي االقتصادصالبة ضمان  :وباكستان

 
في عام  %4.3وأفغانستان وباكستان إلى  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للنفطالمستوردة  في البلدان معدل النمو أن يرتفع المتوقعمن 

، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم اإليجابي على المدى المتوسط مدعوما بارتفاع الطلب المحلي والتعافي الدوري لالقتصاد العالمي. ،2017
هذه الوتيرة، حتى بلكن و . 2022-2019خالل الفترة  %5.3و 2018 عام في %4.4إلى  لتصل النموتحسن معدالت مما يؤدي إلى استمرار 

 في المنطقةالبطالة التي تواجه المنطقة. وال يزال ميزان المخاطر المحيطة بالتوقعات  لمشكلةسيظل النمو دون المستوى المطلوب للتصدي بفعالية 
ضبط اتخاذ إجراءات ال، ال تزال أولويات السياسة تشمل صالبة االقتصادوضمان االنتعاش العالمي الستفادة من ولمائال نحو الجانب السلبي. 

ينبغي التعجيل بتنفيذ في البلدان اآلخذة في التحول نحو اعتماد أسعار صرف أكثر مرونة. و للنمو وتعزيز أطر السياسة النقدية  ةالداعمالمالي 
 إصالحات هيكلية لتحسين بيئة األعمال، وتوفير فرص العمل، واالستفادة الكاملة من زخم النمو العالمي، وتعزيز النمو االحتوائي.

 تدريجي ال يتعافالبدء 
عدل شير التوقعات إلى زيادة النشاط االقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمت

 2017المتوقع في عدد مايو  ويزيد عن معدل النمو 2016في عام  %3.6الذي بلغ النمو من معدل بكثير  وهو أعلى، 2017في عام  4.3%
ومن المتوقع أن يكون هذا التحسن واسع النطاق، حيث  .وآسيا الوسطى األوسط الشرق اإلقليمي لمنطقة االقتصاد تقرير مستجدات آفاقمن 

)الشكل  بدعم من الطلب المحلي والصادرات(، 1-2)الشكل البياني نفطتشير التنبؤات إلى تسارع معدل النمو في معظم البلدان المستوردة لل
  2.(2-2البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 قدم المساعدة البحثية جوهر أباجيان وسيباستيان هيرادور. ز ناندوا.عبو إعداد  1
 توافرسوريا من التحليل لعدم  وُتستبعدديسمبر(، ومصر وباكستان )من يوليو إلى يونيو(.  20ديسمبر إلى  21النمو على أساس السنة المالية ألفغانستان )من  ُتدرج بيانات 2

 بيانات كافية.

 2017آفاق االقتصاد اإلقليمي، أكتوبر                إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
 

 1-2الشكل البياني 

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يتعافى لكنه ال يزال أقل من 
 المتوسط التاريخي

 )التغير %(

 
 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

 . 2013بيانات الصومال تبدأ في 1

 

2016 
2017 
2018 
 2010-2000متوسط 

 صفر

 2-2الشكل البياني 

 النمو المتوقع يدعمه الطلب المحلي وارتفاع الصادرات
 ( 1 2022-2014)التغير % والمساهمة في النمو بالنقاط المئوية، 

 
 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

بيانات السودان. االستثمار ال يشمل  وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمالإجمالي منطقة الشرق األوسط  1
 اإلحصائي.الخاص يشمل المخزونات والتفاوت 

 

2019- 2022  2018     2017     2016     2015     2014 

 الصادرات  الواردات
 االستهالك العام االستهالك الخاص

 االستثمار الخاص  االستثمار العام
نمو إجمالي الناتج 
 المحلي الحقيقي

 

7 
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خالل النصف األول  الشركاء التجاريين الرئيسيين لدىالنشاط االقتصادي  تحسنقد و 
الصادرات  وارتفاع؛ تحويالت العاملين في الخارج زيادةمن هذا العام، مما أدى إلى 

)المغرب، باكستان(؛ وزيادة االستثمار األجنبي المباشر )مصر، المغرب(؛ وارتفاع 
ن كان ال يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته في عام   2010عدد السياح الوافدين وا 

 مستويات تارتفعوقد  (.3-2ن، المغرب، تونس؛ الشكل البياني )مصر، األرد
نقص العمالت األجنبية وانخفاض  تينتيجة حل مشكل في مصر صادراتالستثمار و اال

قيمة الجنيه المصري بعد تعويمه. وفي الوقت نفسه، ال تزال األسعار العالمية للوقود 
 االستهالك المحلي الخاص. يدعموالغذاء منخفضة، مما 

 
. فمن المتوقع أن كذلك تدعم النمو في الوقت الحالي عدد من العوامل المنفردةوهناك 

نمو في األردن إعطاء دفعة طفيفة للتؤدي قوة قطاع التعدين وزيادة الصادرات إلى 
من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى وفي المغرب،  .هذا العام %2.3ليصل إلى 

المواتية للزراعة، وانتعاش الخدمات والصناعة  األحوال الجويةبمساعدة  4.8%
ومن المتوقع  التعدينية، وارتفاع أسعار الفوسفات.اإلنتاجية التحويلية، وزيادة الطاقة 

في  يتوقع ارتفاع معدل النمو، بينما %3.8التعدين والبنية التحتية في موريتانيا إلى ارتفاع النمو إلى  يقطاع أن تؤدي االستثمارات الكبيرة في
نتيجة  %2.3وسيرتفع النمو في تونس تدريجيا ليصل إلى  .زيادة مشروعات البنية التحتية للموانئ وأنشطة النقل العابرنتيجة  %7جيبوتي إلى 

تحسن األوضاع  عقبالنشاط السياحي  تحسنواإلصالحات الهيكلية الداعمة؛ و السوق الرئيسي لصادراتها؛  التي تعد ارتفاع النمو في أوروبا
 تدريجيا ارتفاعاهذا العام مما يعكس  %3.7يرتفع النمو إلى ، من المتوقع أن 2016في في السودان  مقيداالقتصادي الوبعد النشاط  األمنية.

أما في  .ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات االقتصادية األمريكية مؤخرا إلى تعزيز االستثمار الخاص والتجارة في االستهالك الخاص والعام.
لممر االقتصادي بين الصين المرتبطة بااالستثمارات المرتبطة بمشروع البنية التحتية  تزايد يرتكز على %5.3باكستان، فإن ارتفاع النمو إلى 

  .نمو االئتمانيال تزايد( و 1-2وباكستان )اإلطار 
 

ن كان أعلى، 2017في العام المالي  %4.3مسجال  يذكر دون تغييرعموما  النمومعدل وفي مصر، ظل  عدد مايو متوقع في من البكثير  وا 
، مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة االختالالت وآسيا الوسطى األوسط آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرقتقرير مستجدات من  2017

تزايد . وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى صندوق النقد الدولي معاتفاق المدعوم بو  السلطاتالذي وضعته برنامج الفي سياق  االقتصادية الكلية
التحديات  تصاعدفي ظل ، ومن المتوقع أن تظل ضعيفة، مايو بشهرتراجعت آفاق النمو على المدى القريب مقارنة في أفغانستان، و  .النمو زخم

مايو، مما يعكس تأثير الصراع  شهرسوف يسجل لبنان معدل نمو بطئ هذا العام، وهو أيضا أقل من مستواه المتوقع في األمنية. وبالمثل، 
 %2.4ينخفض النمو في الصومال إلى السياحة، والعقارات، والبناء. ومن المتوقع أن  وهيفي سوريا على محركات النمو التقليدية  طويل األمد
 (.2-2الجفاف الشديد )اإلطار قطاع الزراعة أعباء تحمل نظرا ل، 2016 عام في %3.2مقابل هذا العام، 

 
 2018في عام  %4.4وعلى المدى المتوسط، ٌيتوقع استمرار تحسن معدالت النمو بالتدريج في البلدان المستوردة للنفط، حيث تصل إلى 

إلى تعزيز النمو في جيبوتي  ذات الخصوصية الُقطريةومن المتوقع أن تؤدي العوامل المواتية  .2022-2019في المتوسط للفترة  %5.3و
. إلى حد كبير في األردن ولبنان وموريتانيا والصومال والسودان مكبوحاأن يظل النمو  منتظرمن الغير أنه ومصر والمغرب وباكستان وتونس. 

وماليين الباحثين عن وظائف  عن العمل حاليا رص العمل المطلوبة الحتواء أعداد العاطلينالنمو تلك لتوفير ف وتيرة وفي المجمل، لن تكفي

 3-2الشكل البياني 

 ارتداد إيجابي في القطاع الخارجي
 أساس سنوي مقارن( )التغير %، على

 
 
 
 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 

 تحويالت العاملين
 الصادرات )متوسط متحرك لثالثة شهور(

 السياح الوافدون )المقياس األيمن(
 االستثمار األجنبي المباشر

 )متوسط متحرك لثالثة 

 أرباع، المقياس األيمن( 
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وقد يؤدي استمرار البطالة المرتفعة إلى إعاقة الجهود الرامية إلى بناء توافق اآلراء المطلوب  3الذين سيدخلون سوق العمل في الفترة المذكورة.
 .لشرائح المجتمع ز النمو وزيادة احتوائهللنهوض باإلصالحات األساسية الالزمة لتعزي

 
 القطاع الخارجيفي ضعف المواطن  انحسار

بنحو نقطة مئوية من  للنفطلمستوردة المنطقة ا ، حيث اتسع عجز الحساب الجاري في بلدان2016القطاع الخارجي ضعيفا في عام  أداءكان 
عجز الحساب الجاري يات مرتفعة في وعلى المستوى الُقْطري، واصلت جيبوتي وموريتانيا تسجيل مستو  .%5.3إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 

على الواردات في جيبوتي  برىمشروعات البنية التحتية الك لتأثير ذلك ويرجع(. 4-2من إجمالي الناتج المحلي )الشكل البياني  %10 تتجاوز
 (.Rother and others 2016الضغوط األمنية المستمرة في سوريا على التجارة في لبنان )راجع دراسة من تداعيات ال جانب لىإوموريتانيا، 

 
عجز الحساب الجاري  توقعات بقاءتدريجيا. ورغم تحسنا األرصدة الخارجية  وتشهد
رتفاع أسعار مما يرجع ال –من إجمالي الناتج المحلي هذا العام  %5.3عند مستقرا 

واردات السلع الرأسمالية )جيبوتي  المستوى المرتفع من النفط إلى حد ما واستمرار
 %4.8إلى ليصل  2018يتقلص في عام نتظر أن وموريتانيا وباكستان(، فمن الم
االقتصاد  لتحسنيجابية اإل بدعم من اآلثار االنتقاليةمن إجمالي الناتج المحلي، 

 من المتوقعو  .في الخارج وتحويالت العاملينالسياح الوافدين  أعدادمنها و ، العالمي
)موريتانيا(، والذهب  خام الحديد –أسعار السلع األولية  انتعاش أن يؤدي كذلك

إلى  –والقطن )باكستان( )موريتانيا، السودان(، والفوسفات )األردن، المغرب(، 
االحتياطيات األجنبية  زادت. وقد تحسن معدالت التبادل التجاري في هذه البلدان

إصدار سندات دولية في النصف األول من عام  ألسباب منها في بعض البلدان
والمغرب، وتونس(،  ومصر، الرأسمالية الداخلة )جيبوتي، )مصر(، والتدفقات 2017

والمبالغ ، تحويالت العاملين في الخارجو الصادرات في  طفيفة زيادةحدوث و 
ويسهم  4.صندوق النقد الدولي المدعومة باتفاقات مع برامجال في إطار المنصرفة

 بعض البلدان. في عمالتالأيضا في تثبيت أسعار العام هذا االتجاه 
 

جذب مزيد من االستثمارات ، من المتوقع مصرففي  تدعم أيضا تحسن آفاق القطاع الخارجي.أخرى ذات خصوصية ُقطرية  وهناك عوامل
ومنح  االستثمار قانونيتطبيق جنبي، و األ نقدتعويم سعر الصرف، ورفع القيود المفروضة على الاألجنبية المباشرة وزيادة الصادرات نتيجة 

 الفوسفات سعر بتحسن مقترنةالتعدين في قطاع اإلنتاج  زيادةفيد الصادرات األردنية من ستتمن المتوقع أن و  .الصناعية تراخيص المنشآت
عادة فتح الحدود مع العراق  واستكمال مشروعالمباشرة إلى الهند الجوية رحالت ال نتيجة بدء ببعض التحسن صادرات أفغانستان بينما تحظى ،وا 

                                                 
اإلقليمي آفاق االقتصاد من تقرير  2013ل المثال، عدد أكتوبر )على سبي %5.5بنمو ال يقل عن تشير الدالئل التاريخية إلى ارتباط االنخفاض الكبير في معدالت البطالة  3

   .األوسط وآسيا الوسطى لمنطقة الشرق
 13.7 بلغ 2017)أفغانستان، مصر، األردن، المغرب، تونس( في نهاية أغسطس  المنطقة في المستوردة للنفطصندوق النقد الدولي للبلدان  منمجموع االلتزامات المالية  4

حتى  حب المغرب. ولم يس2017مليار وحدة خالل النصف األول من عام  1.2، منها مليار وحدة حقوق سحب خاصة 3.4مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ وقد تم سحب 
 خط الوقاية والسيولة.أي موارد بموجب اتفاق اآلن 

 4-2الشكل البياني 

 المراكز الخارجية تتباين عبر المنطقة 
 1، % من إجمالي الناتج المحلي(2016)

 
 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 األشرطة المكدسة تمثل صافي التدفقات )"+" تمثل تدفق للداخل(. 1
 

 االستثمار المباشر
 استثمار الحافظة

 االستثمارات األخرى
 االحتياطيات

 صافي السهو والخطأ
عجز الحساب الجاري 

 الرأسماليوالحساب 
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أسعار الصرف الفعلية غير أن ارتفاع  تشابهار.سكك الحديدية إلى ميناء خط ال
من يشكل تحديات في بعض البلدان، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيج  قد الحقيقية

-2الضعف الخارجية )الشكل البياني مواطن  تزايدلتجنب  دقةمحددة بالسياسات ال
5 .) 
 

 إعادة بناء الحيز المالي
من المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تراجعا طفيفا في متوسط 

إلى  2016من إجمالي الناتج المحلي في عام  %6.8عجز المالية العامة من 
من  %5.6، ثم يتراجع أكثر إلى 2017عام  من إجمالي الناتج المحلي في 6.6%

أن الضبط المالي المتوقع هذا ومن شأن  .2018إجمالي الناتج المحلي في عام 
أسعار الصرف،  على ضغوطالعلى تقليص عجز الحساب الجاري، وتخفيف يساعد 

التدابير الرامية إلى احتواء  زيادةوبناء االحتياطيات المالية. ويعكس هذا التحسن 
، )مصر، تونس(جاري تنفيذها الأو  مقرر اتخاذهاالدعم الطاقة مرتفع التكلفة سواء 

ويعكس كذلك  الجارية غير ذات األولوية )المغرب، تونس(. مصروفاتواحتواء ال
المركزية المالية، والحد من النظم الضريبية الخاصة في تنفيذ التعزيز اإلدارة المالية العامة على المستوى المحلي في إطار المبذولة لالجهود 

لغاء اإلعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية، ومواصلة المناطق الحرة )جيبوتي(،  مبادرات مكافحة التهرب الضريبي تنفيذ وا 
 األجور )جيبوتي، مصر(.  السيطرة على(، و تونس، السودانوتوسيع القاعدة الضريبية )مصر، األردن، 

  
غير أن كثيرا من مواطن الضعف ال تزال قائمة بسبب اآلثار التي خلَّفها ضعف 

واألجور( والتي أدت  تعبئة اإليرادات المحلية وارتفاع المصروفات الجارية )الدعم
)الشكل  من إجمالي الناتج المحلي %50في معظم البلدان إلى تجاوز الدين العام 

. وقد تفاقم هذا االتجاه بسبب تغيرات التقييم الناجمة عن انخفاض (6-2البياني 
ومن العوامل األخرى التي  الفائدة وضعف النمو. مدفوعاتقيم العمالت وتصاُعد 

تراكم المتأخرات )الصومال،  الدينالمرتبطة ب ضعفاليمكن أن تزيد من مواطن 
السودان(، وضمانات الدولة )باكستان(، ومشروعات البنية التحتية الكبرى الممولة 

(. وفي نهاية عام 1-2بالقروض الخارجية )جيبوتي، موريتانيا، باكستان؛ اإلطار 
من إجمالي الناتج المحلي،  %80سط إجمالي الدين العام حوالي بلغ متو ، 2016

من إجمالي الناتج المحلي،  %149لبنان ما يقرب من الدين العام في  حيث بلغ
 .2016رغم تحقيق فائض أولي متواضع في عام 

 
جراء اإلصالحات الالزمة لمعالجة مواطن  ويتعين مواصلة الضبط المالي وا 
االنكشاف لمخاطر الديون. ومن المتوقع لمعظم البلدان أن تنخفض مستويات الدين 

نتيجة للضبط المالي المرتقب، والذي ُيتوقع أن يشمل توجيه  2022في عام 

 5-2الشكل البياني 

 تباين االتجاهات العامة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي
 (100=  2010)المؤشر، متوسط 

 
 
 
 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 

 األردن           لبنان       المغرب
 باكستان           تونس      مصر
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 6-2الشكل البياني 

ارتفاع مستوى الدين العام يبرز الحاجة إلى زيادة الضبط 
 المالي 

 (100=  2010)المؤشر، متوسط 

 
 )% من إجمالي الناتج المحلي(الدين العام 

 وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. آفاق االقتصاد العالميالمصادر: تقرير 
بلدا من اقتصادات  153. عينة تضم 2017-2015ملحوظة: المتوسطات خالل الفترة 

 للنفطالمستوردة األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. النقاط البرتقالية تشير إلى البلدان 
. النقاط الزرقاء تشير إلى وأفغانستان وباكستان إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في

  الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى. اقتصادات األسواق
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تماعي وتحسين كفاءة المصروفات الجارية توجيها دقيقا لحماية اإلنفاق االج
 (.7-2)الشكل البياني  االستثمارات العامة بغية تخفيف األثر االنكماشي على النمو

ومن شأن  .لتخفيف ضغوط االقتراض من الضروري تعزيز تعبئة اإليرادات المحليةو 
، ألغراض منها تحسين الشفافية والمساءلة، أن يدعم هذه العامةالمالية تقوية اإلدارة 

الزيادة المتوقعة في االستثمارات  كذلك فإن الجهود وقد يوفر حيزا ماليا إضافيا.
تخفيض  استمرارالعامة )موريتانيا، المغرب، باكستان، تونس(، التي يسهم في حدوثها 

على المدى  المتوقعةالنمو قوة تساعد على دعم  سوفالجارية،  مصروفاتال
 المنطقة بلدان تعملشبكة األمان ودعم اإلصالحات الهيكلية،  تقويةول المتوسط.
)مصر،  إلى المستحقينبدقة ها توجيهاالجتماعية و  هامساعدات على تعديلأيضا 

الجارية غير ذات األولوية )المغرب،  مصروفاتالمغرب(، مع احتواء الاألردن، 
يبرز العام في القطاع األجور  مجموعنموذج جديد إلدارة  ويتعين وضعتونس(. 

أهمية التشخيص الجيد، والتكامل مع اإلصالحات األخرى لتعزيز النمو االحتوائي 
، Tamirisa and othersة واستمرارية المالية العامة، والمؤسسات الداعمة )دراس

 تصدر قريبا(.
 

 أسعار الصرف  زيادة مرونة تعزيز إطار السياسة النقدية لدعم
 في للنفطالمستوردة  البلدانأن يرتفع معدل التضخم في  من المتوقعبوجه عام، 

 2016 عام في %7.7وأفغانستان وباكستان من  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة
 2018في  %8.3، قبل أن يتراجع إلى 2017في  %15 ذروة تبلغليصل إلى 

عوامل للكبير  إلى حدهذا العام المفاجئة التضخم  زيادةرجع تو  (.8-2)الشكل البياني 
ارتفع معدل التضخم الكلي في مصر إلى ما  متكررة في مصر والسودان. فقدالغير 

إلى المواطنين  سعر الصرف الكبير في االنخفاضأثر  انتقالنتيجة  %30رب ايق
الوقود، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أسعار دعم التخفيض بواقترانه 

وفي السودان، من المتوقع أن يؤدي االنخفاض الحاد في  أسعار المرافق. زيادة فيو 
سعر الصرف الموازي وتنقيد عجز المالية العامة إلى ارتفاع التضخم الكلي إلى ما 

  .%25يزيد عن 
 

 األغذيةارتفاع أسعار  نتيجةالتضخم أيضا في أفغانستان والصومال، معدل وقد ارتفع 
. ومن المتوقع ارتفاع األسعار في في الصومال الجفاففي أفغانستان و المستوردة 

تونس نتيجة إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود واالنخفاض الطفيف في قيمة 
في بعض البلدان نتيجة إلى حد كبير ال يزال التضخم معتدال الدينار. وفي المقابل، 

)لبنان(، والتراجع الطفيف في أسعار الغذاء العالمية )المغرب، باكستان(، وانحسار اآلثار  اآلثار المتأخرة الرتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي
التحركات ، مما يعكس 2022-2018)األردن(. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى مستويات معتدلة خالل الفترة  غير المتكررة لتحرير األسعار

 7-2الشكل البياني 
عملية الضبط المالي تدعم النمو على المدى عناصر 
 المتوسط

)% من إجمالي الناتج المحلي، التغير عن العام السابق، المتوسط البسيط 
 عبر البلدان(

 
     2019-2022      2018 2017     2014-2016 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
 

 0.6 رأس المال    الدعم       النفقات الجارية األخرى  األجور     اإليرادات 

0.4 

0.2 

0.0 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

-1.0 

 8-2الشكل البياني 

 التضخم يرجع إلى عوامل غير متكررة
 متوسط الفترة، التغير السنوي %()أسعار المستهلكين، 

 
 2014يناير    2015يناير    2016يناير    2017يناير    2018يناير      

 
؛ والسلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء Haver Analyticsالمصادر: مؤسسة 
 صندوق النقد الدولي.

وموريتانيا، وسوريا بسبب ملحوظة: مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ال يشمل بيانات جيبوتي، 
 عدم توافر بيانات حديثة.

 

 مؤشر أسعار المستهلكين الكلي
 مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ما عدا بيانات مصر والسودان

 

 صفر
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اآلثار المترتبة على االنخفاضات السابقة في قيم العمالت، وتخفيف القيود  وانحسارلسياسة النقدية في بعض البلدان، على مستوى امتوقعة ال
 إلصالحات الهيكلية واالستثمار في البنية التحتية.انتيجة المحلية على جانب العرض 

 
 إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للنفطالمستوردة  البلدانوسيتعين على 

وأفغانستان وباكستان تقوية وتحديث أطر سياساتها النقدية لتعزيز آليات انتقال 
األدوات  وتحسين، السياسات والشفافية بشأن أهدافالتواصل  تعزيزاآلثار، و 
بالنسبة للبلدان التي تحولت مؤخرا إلى نظام سعر الصرف المعوم و . التحليلية

 مكتمل األركاناعتماد نظام مع مرور الوقت  المحبذفسيكون من )مصر، تونس(، 
وفي  (.Cabral, Carneiro, and Mollick 2016الستهداف التضخم )دراسة 

إلرساء  األهميةغاية  سيكون فيهذا السياق فإن تعزيز استقاللية البنك المركزي 
والمساعدة على تثبيت توقعات التضخم. وسيتعين على صناع  المصداقية

السياسات في بعض البلدان أيضا توجيه االهتمام للتحديات التي تفرضها الدولرة 
 المالية.

 
 النمو االئتمانيالقطاع المالي في ظل تعافي استقرار 

، 2016نهاية  فمعحد كبير.  يتسم بسالمة أوضاعه إلىال يزال القطاع المالي 
وتتسم نسبيا ، والسيولة الرسملةبمستوى جيد من عموما تتمتع البنوك  كانت

القروض المتعثرة عن مستوياتها المرتفعة في باكستان والسودان، فإنها تتجه نحو االرتفاع في المغرب  تراجعاستمرار من رغم على الالربحية. لكن ب
 اإلصالحات التنظيمية في القطاع المصرفيال تزال و  (.9-2)الشكل البياني 
األوضاع تعزيز أطر تسوية على العديد من البلدان  يعملحيث ، تواصل التقدم
مين على الودائع التأ بدء تطبيق نظام ل منها، بسبالمصرفية هافي مؤسسات

شكل عبئا المصرفية يعالقات المراسلة  القيود على تشديد زال)باكستان(. وال ي
، مما يؤثر على الودائع والتوسع في االئتمان تحويالت العاملين في الخارجعلى 

 )جيبوتي، الصومال، السودان(.
 

لقطاع الخاص في المقدم لئتمان االارتفعت معدالت نمو ، 2017ومنذ بداية عام 
لكنها انخفضت في األردن  المغرب وباكستان بسبب اتباع سياسة نقدية تيسيرية،

وينبغي أن يقترن هذا  (.10-2عقب تشديد السياسة النقدية )الشكل البياني 
شراف قوي  التوسع المستمر في االئتمان بمراقبة مستمرة لسالمة النظام المالي، وا 

على فرادى المؤسسات، وتنفيذ سياسات السالمة االحترازية الكلية الموجهة على 
على بينة السياسات  أن يكون صناعيجب المنطقة،  بلدانيع وفي جم نحو مالئم.

بالفرص والتحديات المرتبطة بالتوسع السريع في االبتكارات التكنولوجية في 
 (.5القطاع المالي )الفصل 

 

 9-2الشكل البياني 

 استقرار مؤشرات القطاع المالي
)%( 

 
 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 

 10-2الشكل البياني 

 النموزيادة نمو االئتمان الخاص يدعم 
 )التغير %، على أساس سنوي مقارن(

 
 

 

 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة: زاد نمو االئتمان في مصر بالعملة المحلية، ألسباب منها االنخفاض الكبير في سعر 

 .2016الصرف في أواخر عام 

 القروض المتعثرة            نسبة كفاية رأس المال )المقياس األيمن(
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 مصر      األردن     لبنان       المغرب     باكستان   السودان 

 صفر صفر

 جيبوتي          مصر        األردن 
 لبنان         المغرب      باكستان 
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 فرص العمل وتعزيز النمو االحتوائي خلقاإلصالحات الهيكلية المستمرة لدعم 
لتعجيل لالمتوقع  تحسن النمومن وأفغانستان وباكستان االستفادة  إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للنفطالمستوردة  البلدانيتعين على 

ومن . أكثر ديناميكية وتنافسية واحتواًء للجميع اتبتنفيذ إصالحات هيكلية جريئة لتشجيع نشاط القطاع الخاص والعمل على إقامة اقتصاد
-Dablaاالقتصاد ) وصالبةتعزيز الثقة  والعمل علىالتزام الحكومات باإلصالح بإشارة رسال إلالضروري تنفيذ مجموعة مهمة من اإلصالحات 

Norris, Ho, and Kyobe 2016 ؛Mitra and others 2016:) 
 
لتعزيز االستثمار والنمو بقيادة تحسين بيئة األعمال من الضروري سيكون  •

من االستفادة بقدر أكبر من التعافي  منطقةالالقطاع الخاص، مع تمكين 
الحوكمة  تحسين(. ومن شأن 11-2العالمي الجاري )الشكل البياني 

كفاءة الحكومة أن يعزز ثقة القطاع  رفع، و والشفافية، وتعزيز المساءلة
حرز بعض البلدان تقدما في إزالة وي (.World Bank 2017الخاص )

في  شوطا كبيرامصر  قطعتالعقبات أمام نمو القطاع الخاص. وقد 
نية من خالل سن القوانين المع 2017مجال تحسين مناخ أعمالها في عام 

تسجيل الشركات إجراءات  أدت إلى تبسيطبالصناعة واالستثمار التي 
 وعملياتها.

منطقة، ال تزال البنية التحتية غير في ال للنفطالمستوردة  البلدان في معظم •
 كبيرا عائقا الكافية والمنخفضة الجودة )ال سيما في قطاعي الطاقة والنقل(

؛ ودراسة  Sethi 2015نمو يقوده القطاع الخاص )دراسة تحقيق أمام 
Estache and others 2013.)  "ويتيح "الميثاق العالمي مع إفريقيا

عن طريق تشجيع  المعوقاتتحديد ومعالجة هذه لالصادر مؤخرا فرصة 
(. ومن شأن تقليص فجوات البنية التحتية 3-2على زيادة تطوير البنية التحتية )اإلطار  تحديدااالستثمار الخاص في إفريقيا مع التركيز 

 Cheng؛ دراسة 4)الفصل قطاعات إنتاجية جديدة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز االندماج في سالسل القيمة العالمية بإنشاء أن يسمح 
and others 2015.) أن يشجع على مواصلة تطوير سالسل  يمكن بلدان المنطقة وفيما بينتحسين التكامل العالمي  كذلك فإن

)دراسة العرض وزيادة فرص التصدير، مما يتيح للبلدان االستفادة من مزاياها النسبية في قطاعات الصناعة التحويلية كثيفة العمالة 
بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية  ابتكاريةلى إقامة شراكات العمل عويمكن (. ، تصدر قريباصندوق النقد الدولي

ن كانالتحتية،   على دراية بالمخاطر المالية المرتبطة بذلك.صناع السياسات  ينبغي أن يظل وا 

 إلىيدعوان  –النساء  وخاصة من –في القوى العاملة  المنخفضة المشاركةو ، وال سيما بين الشباب، المزمنة البطالة المرتفعة مستويات •
دخال تحسينات على النظم التعليمية للحد من عدم توافق المهارات مرونة سوق العملزيادة  ، وتقليل االعتماد على الوظائف الحكومية، وا 

 بين الجنسين زمنةالمالتعليم ويمكن للجهود الرامية إلى القضاء على فجوات  .(OECD 2016سوق في القطاع الخاص )المع متطلبات 
طالق بالتزامن مع توفير  أكثر إنصافانموا  تحققأن  مصدر جديد للعمالة ذات المهارات األعلى. وبوجه عام، فإن تحسين اإلنتاجية وا 

 .(Mitra and others 2016) للجميعإمكانات العمالة في المنطقة سيعزز صالبة النمو ويجعله أكثر احتواًء 

 11-2الشكل البياني 

 ضرورة تكثيف الجهود لتحسين مناخ األعمال
 )االقتراب إلى الحد األعلى لألداء: األعلى أفضل(

 
 
 
 
 
 
 

؛ وحسابات 2017بيانات تقرير "ممارسة أنشطة األعمال"، المصادر: البنك الدولي، قاعدة 
 خبراء صندوق النقد الدولي.

 مصر             األردن 
 لبنان             المغرب 
 تونس             باكستان 
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وقد تؤدي اإلصالحات  .في المغرب وباكستان %40من القوى العاملة في أفغانستان وأكثر من  %80تستوعب الزراعة أكثر من  •
الدخول الريفية، دورا  زيادة الرامية إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية، وبالتالي
 Bustos, Garber, andرئيسيا في تخفيف حدة الفقر وعدم المساواة )

Ponticelli 2016و ؛Farole and Pathikonda 2016.)  وستزداد
الري، والتدريب على  مياه زيادة فرص الحصول على اإلنتاجية نتيجة

استخدام أصناف المحاصيل التحول نحو أساليب زراعية أفضل، و 
ومن الممكن خلق  .مرتفعة الغلة، وتحسين فرص الوصول إلى األسواق

النشاط تشجيع تنويع حتوائي عن طريق فرص العمل وتعزيز النمو اال
 لةالعماالزراعية كثيفة التجارية االقتصادي من خالل أنشطة األعمال 

ذي القيمة تشجيع اإلنتاج الزراعي تجهيز األغذية( و صناعات )مثل 
 .األعلى المضافة

وخاصة  –استمرار التركيز على زيادة فرص الحصول على التمويل  •
أن يساعد على توسيع نطاق  يمكن –للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 Demirgüç-Kuntالمالي وتخفيض تكلفة االقتراض )دراسة  الدمج

and Singer 2017 ؛ ودراسةNaceur and others 2017 ؛ والشكل
أسواق رأس المال  إقامة فإنوبشكل أعم،  (.5؛ والفصل 12-2البياني 

فرص الحصول على التمويل  من شأنه زيادةالمحلية في المنطقة 
يساعد على تنويع قنوات التمويل  إلنشاء منحنى عائد أنبصفة دورية ومن شأن إصدار سندات الدين الحكومي  ريادة األعمال. وتشجيع

 للشركات وتيسير إدارة السيولة المصرفية.

 
  نحو التطورات السلبية مائلميزان المخاطر 

خاطر ومواطن الضعف الناشئة عن المنطقة ماليرجع إلى حد كبير إلى ما م ،ال تزال كفة التطورات السلبية هي األرجح في ميزان المخاطر
 :نفسها

ر البنية يدمتأو يطول أمدها، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر البشرية، و اإلقليمية  الصراعات والمخاطر األمنيةقد تتصاعد  •
التحتية، والهجرة للخارج، وتعطيل طرق التجارة اإلقليمية واالستثمارات عبر الحدود، وانكماش السياحة، بما في ذلك في البلدان 

 المجاورة.

إذا ظل النمو ضعيفا والبطالة مرتفعة، مما يقوض قوة الدفع الالزمة  جتماعية واإلرهاق الناتج عن اإلصالحيزداد خطر القالقل االقد  •
 لإلصالحات المالية والهيكلية التي تشتد الحاجة إليها. 

ذلك، سيؤدي إلى باإلضافة و  والسعرية )المغرب، باكستان، الصومال(.جوية لتطورات المخاطر اال يزال النشاط الزراعي عرضة ل •
انخفاض أسعار السلع األولية إلى انخفاض اإليرادات الحكومية وعائدات الصادرات وتوسيع عجز الحساب الجاري في موريتانيا 

 )النفط، الذهب(. )خام الحديد، الذهب، النحاس(، والمغرب )الفوسفات، القمح، الخضروات(، وباكستان )القطن(، والسودان

 12-2الشكل البياني 

 متأخرة في الشمول المالي والتطوير الماليالمنطقة 
 )بمليارات الدوالرات األمريكية(

 
1.0 0.8 0.6  0.4   0.2   0.0 

 التطوير المالي
 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 إفريقيا وشمال الشرق األوسط منطقة للنفط في المستوردة ملحوظة: تشير النقاط الزرقاء إلى البلدان

 . وباكستان وأفغانستان
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عودة الواليات المتحدة إلى  ألسباب منهابوتيرة أسرع ) تشديد األوضاع المالية العالميةقد يؤدي ة العالمية، البيئ منبالنسبة للمخاطر  •
إلى ارتفاع تكاليف التمويل )بما في ذلك تكاليف التمويل المحلي(، وزيادة الضغوط  (سياستها النقدية العادية بسرعة أكبر من المتوقع

زيادة إلى عودة الواليات المتحدة إلى سياستها النقدية العادية ؤدي كذلك، قد تستثمارات الخاصة. ، وانخفاض االالعامة الماليةعلى 
قوة الدوالر األمريكي، وهو األمر الذي من شأنه تضخيم مواطن ضعف الدين في البلدان التي تتحمل نسبة كبيرة من الدين بالعملة 

، مما يضر بآفاق التصدير في سياسات انغالقية في االقتصادات المتقدمةطبيق خطر توهناك أيضا األجنبية )باكستان، تونس(. 
وبالنسبة الحتماالت تجاوز التوقعات، قد يكون تحسن النشاط االقتصادي أقوى من المتوقع في منطقة اليورو وبلدان  .ككل منطقةال

 أخرى من الشركاء التجاريين، مما يمكن أن يحقق ارتفاعا في النمو اإلقليمي.
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 1وجنوب غرب آسيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى: مبادرة الحزام والطريق 1-2اإلطار 
لتلبية  وجنوب غرب آسيا والشرق األوسط فرصا جديدة آسيا الوسطىالصين لبلدان  أطلقتهاالتي  هائلةتقدم مبادرة "الحزام والطريق" ال

ولالستفادة من هذه الفرص،  .، ودعم التنويع االقتصادي ونمو الوظائفةوالمالي ةاالقتصادي الروابطاحتياجات البنية التحتية، وتقوية 
دارتها بشكل جيد  ومن شأن مناخ األعمال المفتوح والتنافسي أن  بالتكاليف المستقبلية.االعتراف الكامل و ينبغي تصميم المشروعات وا 

 على تحقيق أقصى قدر من المكاسب ونشر المنافع.يساعد البلدان 
 1-2-2الشكل البياني 

فريقيا  مبادرة الحزام والطريق: الممرات االقتصادية الستة الممتدة عبر آسيا، وأوروبا، وا 

 
 المصدر: مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.

 

فريقيا عن طريق  2013وقد أطلقت الصين مبادرة "الحزام والطريق"  في عام  وجنوب  آسيا الوسطىبهدف تقوية روابطها مع أوروبا وا 
بلدا وقد يصل  70(. ويبلغ عدد البلدان التي تشارك حاليا في هذه المبادرة حوالي 1-1-2غرب آسيا والشرق األوسط )الشكل البياني 

والتكامل المالي، وتنسيق  والربط، المبادرة في تطوير البنية التحتية وتيسير التجارة تركيزوتتمثل مجاالت  بلد أو أكثر. 100إلى 
الجديد، والممر  البريأوراسيا هي جسر و  –المبادرة  تغطيهاوهناك ستة ممرات  .بين الشعوبتبادل الالسياسات، والبحوث المشتركة، و 

الصين وشبه  بين ممرالباكستان، و و الصين بين وغرب آسيا، والممر  وآسيا الوسطىالصين  بين ممرال، و بين الصين ومنغوليا وروسيا
طريق الحرير البحري للقرن الحزام االقتصادي بباإلضافة إلى  –الصين وميانمار وبنغالديش والهند  بين ممرال، و الصينية جزيرة الهند

 مويل هذه االستثماراتسنوات. وسيتم ت 10الممرات إلى تريليون دوالر على مدى  هذه وقد يصل االستثمار التراكمي في الحادي والعشرين.
، وبنك الصين للتصدير واالستيراد، للتنمية عن طريق البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، وبنك الصين –بشروط السوق غالبا  –

 في الصين وغيرها من البلدان. أخرى رسمية وخاصةاستثمارات مكملة من مصادر  وقد تنشأ أيضا وصندوق طريق الحرير.

، فإن مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية، ومشروعات المرافق وجنوب غرب آسيا والشرق األوسط آلسيا الوسطىوبالنسبة 
، البنية التحتية تساعد على سد ثغرات، يمكن أن بين الشعوبتبادل الو  ، إلى جانب جهود الربط الماليفي إطار مبادرة "الحزام والطريق"

 الصين ومنغوليا وروسيا

الممر االقتصادي بين 
بنغالديش والصين 
 والهند وميانمار

الممر االقتصادي بين الصين 
 الصينية وشبه جزيرة الهند

 البري الجديد بين أوروبا وآسيا
الممر االقتصادي بين 
الصين وآسيا الوسطى 

 وغرب آسيا



 11 

وتشمل البلدان المشاركة من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى  .وزيادة التكامل االقتصادي والمالي في المنطقة، ودعم التنويع والتوظيف
يران،  وأفغانستان وباكستان إفريقيا وشمال األوسط الشرقومنطقة  كل من أفغانستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وجيبوتي، وجورجيا، وا 

 وكازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.

 مبادرة "الحزام والطريق":في إطار وفيما يلي المشروعات الرئيسية 

مليار دوالر  55والبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ والتي يبلغ مجموعها  ،االستثمارات في باكستان في قطاع الطاقة •
 على مدى العقد المقبل.

لى إيران وتركيا عبر  • مشروعات السكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ الممتدة من كازاخستان إلى أوروبا عبر روسيا، وا 
 كازاخستان وتركمانستان.

إلى أوزبكستان عبر جمهورية قيرغيزستان، وخط السكك الحديدية إلى أفغانستان عبر أوزبكستان، وخط السكك  خط السكك الحديدية •
 في جيبوتي إلى إثيوبيا وجنوب السودان. يجري تطويرهالحديدية من ميناء 

 األسود وتركيا.بأوروبا عبر البحر تربطها خطوط أنابيب النفط والغاز التي تربط الصين بآسيا الوسطى وأذربيجان، و  •

المنتجات الزراعية في جميع  مشروعات الطاقة، والموارد الطبيعية والتعدين، والصناعة التحويلية، والزراعة، ومشروعات تجهيز •
 أنحاء المنطقة.

 التكنولوجيا، وزيادة التجارة.، ونقل اللوجيستي من قطاع البناء، وزيادة إمدادات الطاقة، وتحسين الربط إيجابيةآثار  المرجح أن تنشأومن 
، كما ينبغي أن تؤدي التوظيفالصادرات و  زيادةومن المتوقع أن تساعد المشاريع المقامة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" على تنويع و 

 ث وتبادلو البحج برامو الربط المالي، والتكامل التجاري، تحسن بشر يو القضاء عليه. أو  مشرعات المرافق إلى خفض النقص في الطاقة
بمنافع محتملة من خالل الدمج في سالسل العرض العالمية، وتشجيع زيادة االستثمار الخاص، ونمو اإلنتاج، والصادرات،  الخبرات

 المنخفض مستوى االنفتاحو ، المرتفعة وهذا أمر مشجع بشكل خاص في ظل تكاليف النقل .(4والقيمة المضافة، والتوظيف )راجع الفصل 
 نسبيا، وفجوات البنية التحتية الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة.

دارتها عبر   مناطق اختصاصورغم هذه المنافع المحتملة، فإن مبادرة "الحزام والطريق" تنطوي على تحديات، منها تنفيذ المشروعات وا 
من المرجح أن تفرض المشروعات المقامة في و سياسية أو بيئية معقدة. -وفي بعض الحاالت في ظروف جغرافية أو اقتصاديةمتعددة 

المنطقة، ال سيما في  بلدانإطار مبادرة الحزام والطريق ضغوطا على أوضاع المالية العامة والدين والحساب الخارجي في جميع 
وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى التي ال يتوافر لديها سوى حيز  إفريقيا وشمال األوسط الشرقاقتصادات منطقة 

. وقد وقد تزاحم هذه المشروعات أيضا اإلنفاق في مجاالت التنمية األخرى العام. نزيادة عجز الموازنة أو زيادة الديمواجهة لمحدود 
قد تدعم إيرادات  المشروعات المقامة في إطار المبادرةغم أن ، ر كذلكتفرض التدفقات المالية أيضا ضغوطا على أسعار الصرف. 

إلى جانب لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، الموازنة على مطالبات مستقبلية  ستخلق فإنهاالضرائب وعائدات التصدير في المستقبل، 
عادة توطين األرباح، وواردات الوقود. وبالنسبة للحاالت مدفوعات الفائدةو  مدفوعات سداد القروضميزان المدفوعات المتعلقة ب التزامات ، وا 

 الموازنات الوطنية.  تعود علىالتي تستفيد فيها مشروعات المبادرة من اإلعفاءات الضريبية، ستقل المكاسب التي 

زيز القدرة على تحديد تكاليف تع باإلضافة إلىوالموازنة على المدى المتوسط،  تقوية أطر المالية العامة وبالتالي سيكون من الضروري
دارتها اتالمشروع المشروعات أن تكون وينبغي )بما في ذلك الناشئة عن الحوافز الضريبية(.  المحيطة بها مخاطرالالمالية، و  ها، وشروطوا 

، وأن يتم تنفيذها بشكل فعال ومراقبتها عن كثب. تجاريامبادرة مصممة تصميما جيدا وتتوفر لها مقومات االستمرار الالمقامة في إطار 
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معالجة التداعيات على ، وتستهدف تتسم بالشفافيةأن و المعامالت بشروط ميسرة قدر اإلمكان في البلدان منخفضة الدخل،  إجراءوينبغي 
موضع ترحيب ألنها  ات المالية الدوليةالمشاريع المشتركة مع المؤسس وستكونالعمالة والمدخالت المحلية )المعدات، والمواد، واآلالت(. 

 بشروط ميسرة. اإلضافيستستفيد من اآلليات القائمة لتقييم ومراقبة المشروعات وقد تستفيد من التمويل 

وسوف  في جميع أنحاء المنطقة مفتوحا وتنافسيا.لتيسير التداعيات على االقتصادات المحلية، يجب أن يكون مناخ األعمال وأخيرا، 
ن هذه البيئة أصحاب المشروعات في القطاعات األخرى بخالف السلع األولية )الخدمات، واللوجستيات، والصناعة التحويلية( من تمك  

األسواق العالمية والثنائية الرئيسية. وينبغي إلى االستفادة من تحسين البنية التحتية المادية والمالية، وتخفيض التكاليف، وتيسير الوصول 
والنقل على  العامة المرافق رسوموالبنوك المحلية قوية بما يكفي للمشاركة، كما ينبغي أن تساعد  العامة ات النقل والمرافقأن تكون شرك

ومن المهم أن تكون اقتصادات بلدان مبادرة الحزام والطريق وشركائها التجاريين مفتوحة لدعم التكامل والصادرات في  استرداد التكاليف.
 إطار المبادرة.

صالحية صندوق النقد الدولي لدعم التعاون متعدد األطراف، وتقوية االستقرار العالمي واالقتصادي، وتعزيز النمو القابل لالستمرار  نإ
بلدانه األعضاء من خالل تقديم  في جهودصندوق الويشارك مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".  تتوافق إلى حد كبيرواالحتوائي 

المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والتدريب في المجاالت التي من شأنها مساعدة البلدان على تقييم المشروعات االستثمارية 
دارتها بشكل أفضل، بما في ذلك المشروعات المقامة في إطار المبادرة. مسعى جديد ية، وهي وتهدف مبادرة دعم سياسات البنية التحت وا 

المخاطر  اتإلى دعم البلدان األعضاء من خالل أدوات مثل تقييم إدارة االستثمارات العامة، وتقييم، من مساعي صندوق النقد الدولي
، حمل الدينوتقييم الدين واالستثمار والنمو، وتقييم استمرارية القدرة على تلشراكة بين القطاعين العام والخاص، العامة من االمالية على 

رشادات بشأن  استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط. وا 

 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 إعداد مارك هورتون. 1
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 1لعقود امتدت: الصومال: إعادة البناء بعد حرب أهلية 2-2اإلطار 

ة إلعادة بناء االقتصاد. ويقدم الشركاء الدوليون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، كبير فرصة يتيح انتهاء الحرب األهلية في الصومال 
في من الصندوق الدعم المالي ء الصندوق تقديم خبرا يتابعهالذي  االقتصادي البرنامج وسيتيح المساعدة الفنية التي تحقق نتائج ملموسة.

 الصندوق بشأن السياسات. المقدمة من مشورةالتي تدعمها الالسياسات واإلصالحات،  تنفيذبشأن  أداء المستقبل عن طريق إنشاء سجل

لعقود طويلة  استمرتالتي في الصومال الحرب األهلية  تسببت
في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية 

وانتشار  بشدة المؤسسات ضعف ترتب عليهفي البالد، مما 
نصيب الفرد من  بلغ، 2016-2014وخالل الفترة  الفقر.

أقل أي  ،دوالرا فقط 426إجمالي الناتج المحلي في الصومال 
غير أن (. 1-2-2)الجدول  في المنطقة نظرائهابكثير من 

انتهاء الحرب األهلية في أواخر العقد األول من القرن الحادي 
جراء والعشرين، و  وهي  – 2017االنتخابات الوطنية في فبراير ا 

الجتياز  تتيح فرصة أمام الصومال -1991منذ عام فقط الثانية 
 .المنعطف الحرج

 عملية المهمة في اإلنجازاتوقد حققت الصومال بالفعل بعض 
المقدمة من منح الإعادة بناء اقتصادها، الذي تدعمه حاليا 

ويقوم شركاء الصومال  ، واالستثمارات األجنبية المباشرة )ومعظمها من الشتات الصومالي(.تحويالت العاملين في الخارجالجهات المانحة، و 
ومنذ اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية  ت، والعمليات اإلنسانية.بتقديم قدر كبير من الدعم لعمليات حفظ السالم، وبناء المؤسسا

من المساعدة الفنية المقدمة من  البلدان المستفيدةأكبر من والصومال واحدة  فنية مكثفة. ة، تلقت الصومال مساعد2012للصومال في عام 
وقد حققت هذه المساعدة مع الشركاء اآلخرين.  الوثيق متعدد المانحين بالتنسيق، والتي تُقدَّم من خالل صندوق استئماني صندوق النقد الدولي

إحراز تقدم كبير أيضا في إعادة بناء الفنية نتائج ملموسة في مجالي اإلدارة االقتصادية واإلبالغ بالبيانات االقتصادية الكلية والمالية. وقد تم 
 وتنفيذ إصالح العملة الوطنية، وفي تعزيز حوكمة البنك المركزي. عداد موازنة سنوية ومراقبتهاإلالقدرات المؤسسية 

صالحاتها في إطار جهودها لتصميمالسياسات للحكومة  بشأنويقدم صندوق النقد الدولي أيضا المشورة  االقتصادية. ومنذ استئناف  سياساتها وا 
جهود إعادة البناء المادة الرابعة. وللمساعدة في دعم  ، اختتم جولتين من مشاورات2013الصومال في عام جهود الصندوق في  مشاركات

عداداالقتصادي و   فيالصندوق  في اتفاق مع 2016الحكومة الصومالية في مايو  دخلتتنفيذ السياسات واإلصالحات، بشأن سجل أداء  ا 
ووافقت إدارة الصندوق على برنامج جديد يتابعه خبراء  .اكتمل مؤخرا ، وهو البرنامج الذيشهرا 12 مدتهالصندوق  خبراء يتابعه برنامج إطار

 . ورغم أن الصومال ال يمكنها حاليا االستفادة من الدعم المالي المقدم من الصندوق2018إبريل -2017مايو من الصندوق يغطي الفترة 
التي تليه سيساعد على تعزيز المؤسسات والسياسات ، فإن استمرار النجاح في استكمال هذا البرنامج والبرامج نتيجة المتأخرات المستحقة عليها

 االقتصادية، مما يمهد السبيل أمام تخفيف أعباء الدين مستقبال.

تفاقم نتيجة ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب وقد تحديات كبيرة. فال يزال الوضع األمني هشا، ال تزال الصومال تواجه ورغم هذه التطورات، 
 ألسباب منهاويعاني مركز المالية العامة للحكومة من الضعف، دة على النشاط االقتصادي ويهدد األوضاع اإلنسانية. والجفاف الذي يؤثر بش

 1-2-2الجدول 
 2016-2014مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة، 

 )متوسط(
البلدان  الصومال 

 منخفضة الدخل
 2014-

2016 
 )متوسط(

 مجموع السكان )بالمليون(
 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )سعر الدوالر الحالي(

 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة )% من إجمالي الدخل القومي(
 مجموع األعمار المتوقعة عند الوالدة )بالسنوات(

 1+(15في القوة العاملة )% من مجموع أعمار السكان مجموع نسب المشاركة 

 1+(15نسبة مشاركة اإلناث في القوة العاملة )% من مجموع أعمار السكان اإلناث 

 1+(15نسبة مشاركة الذكور في القوة العاملة )% من مجموع أعمار السكان الذكور 
 الوقت المطلوب لتسجيل الملكية )باأليام(

13.9 
426.0 
22.2 
55.5 
54.3 
33.2 
75.9 
188.0 

642.0 
632.3 
8.7 
61.5 
76.2 
70.0 
82.6 
78.8 

 المصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 .تقدير مدرج في نموذج لمنظمة العمل الدولية 1
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البنك  واليزال مع عدم القدرة على السداد.، وعبء الدين الخارجي الثقيل التحصيل الضريبيضعف إدارة المالية العامة، وضعف نظام  استمرار
، المرحلة المقبلةإلى تراجع الثقة في العملة الوطنية. وفي أدى انتشار عمليات التزوير  كما أن، التكوينفي طور المركزي والقطاع المالي 

البيانات  توفيرإلى جانب  – في الصومال المؤسسات بناءإلعادة جهود اإلصالح المستمرة وواسعة النطاق  بذل مزيد من الضروريسيكون من 
 االقتصادية والمالية واالجتماعية للمساعدة في توجيه عملية صنع السياسات.

 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

يسوف ساماكأعد هذا اإلطار لوكاس بيندر كو  1 ، ينشر صندوق النقد الدولي البيانات آفاق االقتصاد اإلقليميوفي هذا العدد من تقرير  .يلر، وسيباستيان ووكر، وا 
 االقتصادية الكلية للصومال وذلك للمرة األولى منذ أوائل التسعينات.
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 1صتشجيع استثمار القطاع الخا: التي أطلقتها مجموعة العشرين إفريقيا الميثاق مع مبادرة: 3-2اإلطار 

مستمر النمو الإمكاناتها لتحقيق االستفادة من تهدف مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين إلى مساعدة البلدان على 
بادرة عن طريق زيادة ويقوم صندوق النقد الدولي بدعم الم حتوائي من خالل تشجيع االستثمار وتحسين البنية التحتية في إفريقيا.الوا

دراج اإلصالحات ذات الصلة  تصميم البرامج التي يدعمها  ضمنالدعم المقدم لتنمية القدرات، وتقديم المشورة بشأن السياسات، وا 
 .في المبادرة مع البلدان المشاركة الصندوق

وتهدف مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين إلى تشجيع االستثمار الخاص في إفريقيا من خالل مواثيق )أو اتفاقات( 
في مارس و  2على زيادة تطوير البنية التحتية. تحديداالتركيز بين الحكومات اإلفريقية المهتمة، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، مع 

 .في ظل الرئاسة األلمانية للمجموعة ة في مجموعة العشرينك المركزينو مالية ومحافظي البال وزراءمن جانب المبادرة  إطالقتم  ،2017
 كل بلد اإلجراءات التي سيتخذها المشاركون في المبادرة لزيادة تدفقات االستثمار الخاص، وتحديدا ما يلي: مواثيق حدد وت

وتحسين اإليرادات الخاص،  ات القطاعبيئة أكثر تمكينا الستثمار  لتوفيرتحدد البلدان اإلفريقية المشاركة اإلصالحات الالزمة  •
 ماسة توجد حاجةالتي  البنية التحتيةمشروعات المحلية وتعبئة التمويل، وتوفير الحيز الالزم لتوسيع نطاق االستثمار العام في 

 ة القدرة على تحمل الدين.مع ضمان استمراري إليها

ع قطاعات األعمال لديها على االستثمار في البلدان يالمبادرة وتشج عزيزبت مجموعة العشرين والبلدان الشريكة األخرىبلدان تقوم  •
مؤتمر مثل المستوى ) رفيعة تنظيم فعالياتاجتماعات المائدة المستديرة المنتظمة للمستثمرين و عقد ، بسبل منها اإلفريقية المشاركة

 دعم تقديم المساعدة الفنية ذات الصلة.تكما (، مشترك" الذي ُعقد مؤخرا في برلين"االستثمار في مستقبل 

تقدم المنظمات الدولية المساعدة الفنية، والمشورة بشأن السياسات، والدعم المالي للمساعدة في ضمان سالمة األطر االقتصادية  •
  زمة للمبادرة.الكلية والتجارية والتمويلية الال

تجهيزات لالدعم  زيادةالمساعدة الفنية؛  عدة أمور منها التنسيق بشأنزيادة تقوم مجموعة العشرين والبلدان الشريكة األخرى ب •
 والثنائية المتعددةمؤسسات التنمية في شركات القطاع الخاص  اتلبنية التحتية؛ وزيادة استثمار ا المراحل المبكرة لمشروعات

 .األطراف

ثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس وهي  – المشاركةالبلدان اإلفريقية  وتعمل حاليا استكمال مواثيقها. على  –كوت ديفوار وا 
الجزائر ومصر. ويمكن لهذه المبادرة أن تقدم مساهمة  ذلك، منهافي  تنظرأو قد في االنضمام وهناك بلدان أخرى أعربت عن رغبتها 

عمل عالية الجودة للشباب في هذه البلدان اإلفريقية، وال سيما عن طريق المساهمة المهمة في مواجهة تحدي تعزيز النمو وتوفير فرص 
 في الحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي، وتحسين مناخ األعمال، وتعزيز األسواق المالية.

ويتضمن  مع العديد من البلدان المشاركة. القائمة صندوق النقد الدولي إطالق المبادرة وتنفيذها، بما في ذلك في سياق البرامج أيدوقد 
 صالبةالمواثيق مع حماية هذه حوار صندوق النقد الدولي حول السياسات ومحتوى البرامج التي يدعمها اإلصالحات التي ترتكز عليها 

تنمية القدرات في مجاالت خبرته لدعم ه في جهود منالصندوق أيضا  كثفواستمرارية القدرة على تحمل الدين العام. وياالقتصاد الكلي 
  ومركز المساعدة الفنية في الشرق األوسط. إفريقيافي الميثاق، بما في ذلك من خالل مراكز المساعدة الفنية اإلقليمية هذا تنفيذ 
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برنامج  تنفيذمواصلة  فيتمويل االستثمار التابعة لمجموعة العشرين  إحدى مجموعات تسهموف سولضمان استمرارية المبادرة ونجاحها، 
والتقارير نصف  الُقْطريالبرنامج من خالل الحوار تجري متابعة على المدى المتوسط. وس تابعتهعمل مبادرة الميثاق مع إفريقيا وم
 السنوية المقدمة لمجموعة العشرين. 

 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 إعداد غاييل بيير. 1
 .https://www.compactwithafrica.org.: للمبادرة على شبكة اإلنترنت التالي راجع الموقع اإللكتروني 2

 

 

https://www.compactwithafrica.org/
https://www.compactwithafrica.org/
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 البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة

 توقعات    متوسط 
 2000–2013 2014 2015 2016 2017 2018               
 4.4 4.3 3.6 3.9 3.2 4.5 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

       )التغير السنوي؛ %(
 3.0 2.5 2.4 1.3 2.7 … جمهورية أفغانستان

 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 3.8 جيبوتي
 4.5 4.1 4.3 4.4 2.9 4.4 مصر
 2.5 2.3 2.0 2.4 3.1 5.4 األردن
 2.0 1.5 1.0 0.8 2.0 4.5 لبنان

 3.0 3.8 1.7 0.9 5.6 4.7 موريتانيا
 3.0 4.8 1.2 4.5 2.7 4.6 المغرب
 5.6 5.3 4.5 4.1 4.1 4.3 باكستان
 3.5 2.4 3.2 3.6 3.6 2.0 الصومال
 3.6 3.7 3.0 4.9 1.6 4.7 1السودان

 ... ... ... ... ... 4.3 2الجمهورية العربية السورية
 3.0 2.3 1.0 1.1 2.3 3.8 تونس

 3.0 3.1 4.1 3.4 0.2- 4.1 3الغربية وغزةالضفة 
 8.3 15.0 7.7 6.7 9.4 6.0 تضخم أسعار المستهلكين
       )المتوسط السنوي، %(
 6.0 6.0 4.4 0.7- 4.7 … جمهورية أفغانستان

 3.0 3.0 2.7 2.1 2.9 3.6 جيبوتي
 13.0 29.9 13.8 10.4 10.1 3.8 مصر
 1.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 4.0 األردن
 2.5 3.1 0.8- 3.7- 1.9 3.2 لبنان

 3.7 2.1 1.5 0.5 3.8 6.0 موريتانيا
 1.6 0.9 1.6 1.5 0.4 1.7 المغرب
 4.8 4.1 2.9 4.5 8.6 8.8 باكستان
 ... ... ... ... ... … الصومال
 19.0 26.9 17.8 16.9 36.9 13.6 1السودان

 ... ... ... ... ... 4.9 2الجمهورية العربية السورية
 4.4 4.5 3.7 4.9 4.9 3.3 تونس

 1.6 0.5 0.2- 1.4 1.7 3.6 3الضفة الغربية وغزة
 5.6- 6.6- 6.8- 7.3- 7.3- 5.5- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة

       )% من إجمالي الناتج المحلي(
 0.2 0.4 0.1 1.4- 1.7- … 4جمهورية أفغانستان

 0.7- 1.6- 18.2- 21.7- 9.6- 2.1- جيبوتي
 7.3- 9.5- 10.9- 11.4- 11.8- 7.8- مصر
 0.4- 2.5- 3.2- 5.3- 10.3- 5.2- 5األردن
 10.3- 9.9- 9.3- 7.6- 6.3- 11.6- 4لبنان

 1.8- 0.6- 0.3- 3.4- 4.5- 2.4- 4،6موريتانيا
 3.0- 3.5- 4.1- 4.2- 4.8- 4.1- 4المغرب
 5.4- 5.7- 4.4- 5.3- 4.9- 4.7- 7باكستان
 ... ... ... ... ... … الصومال
 2.6- 2.4- 1.8- 1.9- 1.4- 1.3- 1السودان

 ... ... ... ... ... … 2الجمهورية العربية السورية
 5.3- 5.9- 5.9- 5.3- 3.7- 3.2- 8تونس

 7.8- 8.4- 8.0- 11.4- 12.5- 22.8- 3الضفة الغربية وغزة
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 4.8- 5.3- 5.3- 4.4- 4.2- 2.4- رصيد الحساب الجاري
       )% من إجمالي الناتج المحلي(

 1.6 4.7 7.1 3.0 5.7 … جمهورية أفغانستان
 18.2- 21.0- 30.4- 31.8- 25.1- 8.0- جيبوتي
 3.8- 5.9- 6.0- 3.6- 0.8- 0.5- مصر
 8.3- 8.4- 9.3- 9.1- 7.3- 6.1- األردن
 16.8- 18.0- 18.6- 18.7- 26.4- 15.6- لبنان

 9.6- 14.2- 14.9- 19.7- 27.3- 13.4- موريتانيا
 2.9- 4.0- 4.4- 2.1- 5.9- 3.3- المغرب
 4.9- 4.0- 1.7- 1.0- 1.3- 1.3- باكستان
 10.7- 11.1- 10.1- 7.2- 6.3- 4.8- الصومال
 2.0- 1.9- 5.6- 8.0- 7.1- 5.5- 1السودان

 ... ... ... ... ... 0.4- 2السورية الجمهورية العربية
 8.4- 8.7- 9.0- 8.9- 9.1- 4.1- تونس

 13.2- 13.1- 9.9- 16.3- 16.9- 17.4- 3الضفة الغربية وغزة
 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
ديسمبر بعد ذلك، والسنة المالية لمصر وباكستان  20ديسمبر/ 21، ثم 2011مارس( حتى  20مارس/ 21ملحوظة: ُتدرج المتغيرات على أساس السنة المالية ألفغانستان )

 )يوليو/يونيو(، ما عدا التضخم.
 وما بعدها تتعلق بالسودان الحالي. 2012يوليو. بيانات  9ال تشمل جنوب السودان من بعد  2011بيانات  1
 ال تشمل سوريا. 2018-2011بيانات الفترة  2
 صندوق النقد الدولي وال ُتدرج في أي إجماليات. الضفة الغربية وغزة ليست عضوا في  3
 الحكومة المركزية. بالنسبة لألردن تشمل التحويالت إلى شركة الكهرباء.  4
 .2015. توقفت التحويالت بدءا من 2014يشمل رصيد المالية العامة الكلي التحويالت إلى شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية  5
 ولة إلى صندوق النفط.يشمل إيرادات النفط المح 6
 يشمل المنح. 7
 يشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات المتأخرات. 8

 
 



 ٢٠١٧ آفاق االقتصاد اإلقليمي، أكتوبر                                       إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان  في تعزيزاالستفادة من التجارة  – ٤
  ١ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

 ستاناقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكلزيادة الصادرات وتعزيز النمو في كبيرة صة التعافي االقتصادي العالمي فر  يوفر
(MENAP) ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) . خالل  %١٠إلى  %٥بحوالي  الدخلمستوى رفع  إمكانية تشير الحسابات التوضيحية إلىإذ

أو ت تنويع الصادرازيادة  وأالمشاركة في سالسل القيمة العالمية تعزيز ب المقترن االنفتاح التجاري زيادة في حالة التالية خمس إلى عشر سنواتال
ألنها  نظرا أقدر من البلدان األخرى في المنطقة على االستفادة من تحسن آفاق التجارة العالمية. وتعد البلدان المستوردة للنفط ة المنتجاتجودتحسين 

تها. وفي المقابل، ينبغي أن نها تحسين جودة صادرااكبإمال يزال  كان وأكثر تنويعا لقواعدها التصديرية، وٕانأكثر اندماجا في سالسل القيمة العالمية 
أن إنتاج وتصدير مجموعة أكبر من السلع والخدمات. وسيكون من المفيد لمعظم البلدان رة للنفط على التنويع االقتصادي بهدف تركز البلدان المصد

الجديدة، مثل مبادرة "الحزام  االندماجفرص  اتفاقيات التجارة واالستفادة من المشاركة في قدرتها على النفاذ إلى أسواق الصادرات من خالل تعزز
تنفيذ  ربما يلزمفي الفصل الثاني). و  ٣-٢" (راجع اإلطار في الفصل الثاني) ومبادرة "الميثاق مع إفريقيا ١-٢والطريق" الصينية (راجع اإلطار 

الحد من تكاليف التصحيح، وذلك بغية هة سياسات مالية عامة موج اعتماد إصالحات هيكلية لتعزيز االستثمار وزيادة فرص العمل، إلى جانب
   أن تكون زيادة النمو الناتجة عن هذا التعافي شاملة للجميع قدر اإلمكان. وضمانأي تداعيات سلبية قد تنشأ عن زيادة االنفتاح  لمعالجة

  النمو هم في تعزيزالتجارة تسا
الرائدة، ركزت  Frankel and Romer (1999)فعقب دراسة  ى النمو والدخل.تأثير كبير وثابت عل أن التجارة لهامجموعة كبيرة من الشواهد  تؤكد

كون يوتشير النتائج إلى أن البلدان عادة ما تنمو أسرع عندما  ٢القنوات التي تؤثر التجارة من خاللها على النمو االقتصادي.دراسات عديدة على 
 ,Henn, Papageorgiouجودة صادراتها (دراسة تعمل على تحسين و )، Lederman and Maloney 2003(دراسة  أكثر تنوعا صادراتها هيكل

and Spatafora 2015 في سالسل القيمة العالمية (دراسة أكثر )، وتندمجDidier and Pinat 2017.(  

فغانستان وباكستان ومنطقة أهم قضايا السياسات في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأ خر تناولآتجريبي  تحليلؤكد هذه النتائج يو 
بلدا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ٢٠بلدا، منها  ١٣١ويشير هذا التحليل الذي شمل  ).١-٤آسيا الوسطى (راجع الملحق و القوقاز 

مباشر واالنفتاح التجاري الكلي (مقيسا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، إلى أن االستثمار في البنية التحتية واالستثمار األجنبي ال
نظرا ألن  وتلك نتيجة منطقيةفي زيادة نصيب الفرد من النمو الحقيقي.  تسهم جميعابمجموع الصادرات والواردات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي) 

وبالمثل، من شأن االستثمارات األجنبية المباشرة البنية التحتية عالية الجودة تساعد في خفض تكلفة اإلنتاج وتحسين فرص النفاذ إلى األسواق. 
يسهم االنفتاح التجاري في تعزيز الطلب الممكن على إنتاج نقل التكنولوجيا والمعرفة، بينما المساعدة في زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد من خالل 

والمشاركة في تها تنويع الصادرات وجود، يشير التحليل إلى أن لكوباإلضافة إلى ذادة من خالل الضغوط التنافسية. البلد وفي زيادة اإلنتاجية ع
المنتجات  زيادة وهذا أمر متوقع ألن جميعها عوامل تبدو مهمة للنمو. ،محليا في الصادراتنسبة القيمة المضافة  ، ال سيماسالسل القيمة العالمية

ومما يثير  .للمصدرينب على الصادرات وارتفاع األسعار وزيادة األرباح ذات الجودة والقيمة المضافة األعلى يفترض أن يؤدي إلى زيادة الطل
الفرد من مستويات نصيب  يتوقع معه تقارباالهتمام وجود عالقة سالبة بين النمو والمستوى المبدئي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مما 

تعليم القوة العاملة على النمو في االقتصادات المتقدمة مستوى لتأثير اإليجابي لبمرور الوقت. ويصبح ا في مختلف البلدانإجمالي الناتج المحلي 
                                                 

  ليكسيه كيرييف (المؤلف الرئيسي)، وماكسيم كريشكو، وبواز ناندوا، وماغالي بينات، بمساعدة بحثية من جيمس إلوورد وسميرة كاال.  إعداد أ ١

  .ستعراض األدبيات الصادرة في هذا الخصوصال  2010Singh دراسة راجع ٢



٢  

بمجرد توسيع نطاق العينة لتشمل البلدان منخفضة الدخل  واضح) غير Chang, Kaltani, and Loayza 2009(دراسة األسواق الصاعدة واقتصادات 
  الثانوي.لة التعليم مرحالتعليم بعد استكمال مستويات للغاية التي تنخفض فيها 

فعلى سبيل المثال، تشير بعض التحليالت التجريبية إلى أن زيادة االنفتاح التجاري  تأثير االنفتاح التجاري على االحتوائية أقل وضوحا. غير أن
ل في ظل زيادة النمو، مما أن التجارة تؤدي إلى ارتفاع الدخو  التحليالت توضح). ولكن ١-٤على عدم المساواة (اإلطار  يذكرليست لها تأثير 

تقرير ( الواحد ) وتضييق فجوات األجور داخل البلد٢٠١٧يساعد على الحد من الفقر (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
فرص الوصول إلى رأس المال  ). وفي السياق ذاته، ساهمت التجارة في زيادة٢٠١٥ لرئيس الواليات المتحدة، مجلس المستشارين االقتصاديين

واالقتصادات األسواق الصاعدة ، بما في ذلك في اقتصادات زيادة اإلنتاجية والنمومن خالل  إلى تحسين مستويات المعيشةوالتكنولوجيا، كما أدت 
يضا في الحد من عدم المساواة من ). ومن شأن التجارة المساعدة أآفاق االقتصاد العالمي تقريرمن  ٢٠١٧النامية (الفصل الثالث من عدد إبريل 

). وفي الوقت Faijgelbaum and Khandelwal 2016(دراسة  خالل خفض أسعار األغذية والمشروبات التي يستهلكها الفقراء في األساس
 Helpman (2016)تصحيح تضر ببعض المجتمعات أو فئات العمالة. وعموما، توصلت دراسة  تكلفةنفسه، قد تنشأ عن زيادة االنفتاح التجاري 

سوى تأثير طفيف على عدم المساواة في األجور. وتبرز هذه  فإنها لم تؤثرسلبي على بعض فئات العمالة، تأثير  من أن التجارة لها إلى أنه بالرغم
  ادلة.جميع المنافع المرجوة وتقاسمها بصورة عالنتيجة دورا مهما للسياسات المحلية في الحد من تكلفة التصحيح وضمان تحقق 

  االنفتاح التجاري في السنوات األخيرة تراجع
ومنطقة القوقاز  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان اقتصادات في السنوات األخيرة عبر إلى حد كبيرتراجع االنفتاح التجاري 

بما في ذلك حالة الضعف العام في النشاط االقتصادي الدولي، ال  الدولية السائدة، العامة االتجاهات متسقا معهذا التراجع  جاءو  وآسيا الوسطى.
ية، بما في ذلك النفط؛ وتباطؤ نمو سالسل القيمة العالمية (الفصل ولتجارة؛ وتراجع أسعار السلع األوتيرة تحرير ال ضعفسيما في االستثمار؛ و 
لتراجع في البلدان المستوردة للنفط أسرع نسبيا في منطقة الشرق األوسط وكان ا). آفاق االقتصاد العالميمن تقرير  ٢٠١٦الثاني من عدد أكتوبر 

ات اإلقليمية والتوترات الجغرافية السياسية صراعال يرجع إلىوشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان منه في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وهو ما 
كبير من الضعف النسبي في االنفتاح التجاري إلى  جانبيمكن عزو ي المنطقتين، وبالنسبة لالقتصادات المصدرة للنفط ف). ١-٤(الشكل البياني 

في البلدان  تحسنا طفيفااالنفتاح التجاري سجل في السنوات األخيرة. وباستثناء النفط،  هاأو تراجع صادرات النفط والغاز وانخفاض أسعار  ركود
في البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز بوجه عام  ثابتاغانستان وباكستان، بينما ظل المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأف

. وفي البلدان في هذا الشأن بادرة على أن تنويع الصادرات ساهم في إحراز بعض التقدم ما يعد وهو –السنوات األخيرة  خاللوآسيا الوسطى 
مقارنة في هذه البلدان نمو الصادرات  تباطؤريقيا وأفغانستان وباكستان، يعزى هذا االتجاه إلى المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إف

واالقتصادات النامية العادية. وفي االقتصادات المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، كان نمو الصادرات األسواق الصاعدة اقتصادات ب
  االنفتاح في السنوات األخيرة. التراجع الكلي في درجةأدى إلى  العاملين في الخارج تحويالتتراجع ب مدفوعاأسرع نسبيا، ولكن انكماش الواردات 



٣  

    (الشكل البياني ، ال سيما في البلدان المصدرة للنفطمن الخدمات في العقد الماضي، ولكنها ال تزال منخفضة للغاية وقد زادت صادرات المنطقة
من مجموع  %٤٤بلغ متوسط نصيب الخدمات ، ٢٠١٥). وفي عام ٢-٤

صادرات البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
أقل من  ه كانوأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ولكن

السياحة حاليا على  خدماتهيمن وت .للنفط في البلدان المصدرة %١٥
ال سيما في البلدان المستوردة للنفط في  ،في المنطقة صادرات الخدمات

مثل تمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث 
من مجموع صادرات الخدمات. ويطبق عدد من البلدان، ومنها  %٥١

بلدان عديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 
سياسات تقييدية في مجال الخدمات ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، 

). وتعد الخدمات Borchert, Gootiiz, and Mattoo 2014(دراسة 
سياسات لالمتخصصة وخدمات النقل من أكثر القطاعات الخاضعة ل

وفي مجال التجارة في الخدمات، ال تزال تسري قيود عديدة على الحمائية. 
ؤ بإمكانية النفاذ إلى ال يمكن التنبو دخول السوق والملكية والعمليات، 

نظرا ألن عملية منح التراخيص الجديدة ال تزال تفتقر  في الغالب السوق
كبير منها على التقدير االستنسابي. ومن  جانبتعتمد في إلى الشفافية و 

شأن االبتكارات التكنولوجية في مجال التجارة، مثل التجارة اإللكترونية، 
واق الدولية من خالل تعزيز مساعدة الشركات في الوصول إلى األس

تسهل االستفادة من سالبائعين بأقل تكلفة ممكنة. و تواصلها مع المشترين و 
المية في قطاعي السلع هذه االبتكارات دمج البلدان في سالسل القيمة الع

  شبكات قيمة إقليمية. إنشاءتساعد في كما سوالخدمات، 

 

 االنفتاح التجاري -١
 (مجموع الصادرات والواردات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بالقيمة االسمية)

٢٠٠٠    ٢٠٠٢     ٢٠٠٤    ٢٠٠٦     ٢٠٠٨     ٢٠١٠    ٢٠١٢     ٢٠١٤    ٢٠١٦ 

 أحجام الصادرات -٢
 )١٠٠=  ٢٠٠٠(المؤشر، 

٢٠٠٠      ٢٠٠٢     ٢٠٠٤    ٢٠٠٦    ٢٠٠٨    ٢٠١٠   ٢٠١٢    ٢٠١٤    ٢٠١٦ 

 الصاعدة واالقتصادات النامية األسواقاقتصادات 
 غير النفطية المصدرة للنفط MENAPبلدان 
 للنفط المصدرة CCAبلدان 
 غير النفطية للنفط المصدرة CCA بلدان

 المصدرة للنفط MENAPبلدان 
 للنفط المستوردة MENAPبلدان 
 للنفط المستوردة CCAبلدان 

 الصاعدة األسواقاقتصادات 
 واالقتصادات النامية 

 للنفط المستوردة MENAPبلدان 
 للنفط المستوردة CCAبلدان 

 الصادر عن صندوق النقد الدولي، وحسابات خبراء الصندوق.االقتصاد العالمي آفاق من تقرير  ٢٠١٧المصادر: عدد أكتوبر 
 = منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. MENAP= منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAكسنة أساس بسبب بعض المشكالت في البيانات.  ٢٠٠٢ملحوظة: تستخدم أفغانستان سنة 

 لمصدرة للنفطا MENAPبلدان 
  المصدرة للنفط CCA بلدان 

 ٢-٤الشكل البياني 
 حصة السلع والخدمات في مجموع الصادرات

 (% من إجمالي الناتج المحلي)
الخدمات السلع
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 األسواقاقتصادات 
الصاعدة 

واالقتصادات 
 النامية

 CCAبلدان 
 المستوردة للنفط

 CCAبلدان 
 المصدرة للنفط

 MENAPبلدان 
 المستوردة للنفط

 MENAPبلدان 
 المصدرة للنفط

 الصادر عن صندوق النقد الدولي، وحسابات خبراء الصندوق.آفاق االقتصاد العالمي المصادر: تقرير 
= منطقة القوقاز CCAة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. = منطق MENAPملحوظة: 

 وآسيا الوسطى.

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

 ١-٤الشكل البياني 
  والصادرات الحقيقية االنفتاح التجاري



٤  

ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في شبكة التجارة العالمية ضعيف نسبيا، قيا وأفغانستان وباكستان منطقة الشرق األوسط وشمال إفري اندماج ويبدو أن
وتسيطر البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان  سواء من حيث تدفقات الصادرات أو عدد الشركاء التجاريين.

لعالمية، وبالتالي فإن أهميتها في التجارة العالمية أكبر كثيرا مقارنة بالمناطق الفرعية األخرى (الشكل وباكستان على حصة كبيرة من سوق النفط ا
ذهب معظمها إلى بلدان آسيوية والواليات المتحدة األمريكية. يجارية في الصادرات النفطية التي األكبر من تدفقاتها الت جانب). ويتمثل ال٣-٤البياني 

البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى البلدان األوروبية الكبرى. وبينما توجه البلدان المستوردة للنفط وتذهب معظم صادرات 
تتجه معظم ة، في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان معظم صادراتها إلى األسواق األوروبية الكبرى والواليات المتحدة األمريكي

دخول إلى الالبلدان المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى روسيا والبلدان األوروبية القريبة، مثل بلغاريا، بوصفها بوابة  صادرات
منطقة القوقاز أسواق االتحاد األوروبي. ويعني ذلك ضمنا أن روابط التصدير بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان و 

 تينمنطقالوآسيا الوسطى ضعيفة إلى حد ما. كذلك برزت الصين كأحد أكبر الشركاء التجاريين في السنوات األخيرة، وأصبحت جميع البلدان تقريبا في 
 تصدر إلى الصين.

 ٣-٤الشكل البياني 

  ٢٠١٥وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، أهم الشركاء التجاريون لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

 المصدر: إحصاءات وجهة التجارة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وتقديرات خبراء الصندوق.
البياني سوى أهم شركاء التصدير لمنطقة الشرق األوسط شكل ملحوظة: يتناسب حجم العقد مع مجموع الصادرات االسمية للبلد، ويعكس حجم السهم تدفقات الصادرات االسمية بين البلدان. وال يظهر في ال

= البلدان المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا  CCAOI= البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAOEوشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى. 
= البلدان  MENAPOI= البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.  MENAPOEالصاعدة واالقتصادات النامية.  سواقاأل= اقتصادات  EMDEالوسطى. 

 المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

، وآسيا الوسطىمقارنة بمنطقة القوقاز  فيما يبدو انستان وباكستان أكثر اندماجا في التجارة العالميةمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغ وتعد
ففي المتوسط، تصدر بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال  من حيث عدد شركاء التصدير ونصيب فرادى شركاء التصدير في قيمة الصادرات. وذلك

تصدرها بلدان منطقة الشرق التي منتجات المن شركاء التجارة المحتملين (أي البلدان التي تستورد  %٧٠ يإفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى حوال
ل إفريقيا وأفغانستان وباكستان)، وهي بذلك تأتي بعد أمريكا الشمالية وأوروبا فقط من حيث الترتيب، بينما تصدر بلدان منطقة القوقاز األوسط وشما

وجود إمكانية لزيادة عدد أسواق التصدير. ويعد تغلغل التجارة، مقيسا بنصيب فرادى  ألسواق المحتملة، مما يشير إلىمن ا %٥٠وآسيا الوسطى إلى 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى باستثناء الصادرات، ضعيفا نسبيا في منطقة شركاء التجارة في قيمة 



٥  

). وتشير هذه النتائج إلى ٤-٤(الشكل البياني بلدان قليلة 
لزيادة مكون القيمة المضافة محليا في الصادرات وجود مجال 

ارتفاع قيمة  إلى يؤديأن  ُيتوقعوتحسين جودتها، وهو ما 
وزيادة فرص التجارة والمشاركة في سالسل القيمة الصادرات 

   العالمية.

 تنوع الصادرات وجودة المنتجات ال يزاالن 
  محدودان عموما 

يقل تنوع الصادرات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى عنه في 

(الشكل  واالقتصادات الناميةاألسواق الصاعدة اقتصادات 
وتعد البلدان ). ، اللوحتان األولى والثانية٥-٤البياني 

ا في المنطقة، ويحتمل بالتالي المصدرة للنفط هي األقل تنوع
أن تكون عرضة لمزيد من تقلبات الناتج مقارنة باالقتصادات 
األكثر تنوعا. وتقترب مستويات التنوع في البلدان المستوردة 

واالقتصادات األسواق الصاعدة للنفط من متوسط اقتصادات 
وتعكس هذه النتيجة على األرجح ستان وباكستان أفضل أداء في هذا الصدد. النامية، وٕان كانت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغان

داخلة أكثر قوة في صورة استثمارات أجنبية مباشرة من منطقة اليورو وبلدان تدفقات ما تتلقاه من األسواق األوروبية و  من لهذه البلدان قرب الجغرافيال
ارتفاع وتيرته رغم قد توقف التقدم المحرز في التنوع فللنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للبلدان المستوردة 

كثر اعتمادا على السوق، وهو ما يعود جزئيا إلى تباطؤ األقتصادات االإلى  مسار هذه البلدان عقب تحول ١٩٩٨-١٩٩٥خالل الفترة  نسبيا
  االستثمارات األجنبية المباشرة (طاجيكستان). 

معظم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  نجد أن ،باستثناء حاالت قليلة ،ككل لغل الصادرات على مستوى المنطقةوفقا لنتائج تغو 
 واالقتصادات النامية األخرىاألسواق الصاعدة صادرات أقل جودة مقارنة باقتصادات تنتج وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى 

واالقتصادات األسواق الصاعدة في األردن وتونس فقط، تتجاوز جودة الصادرات متوسط اقتصادات ف ٣.)، اللوحتان الثالثة والرابعة٥-٤(الشكل البياني 
بس (مصر جودة صادراتها في السنوات األخيرة، ال سيما في إنتاج المالمن تحسين النامية. وتمكنت بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة 

فطية من واألردن وباكستان) وقطاع الصناعات التحويلية (أرمينيا وجورجيا واألردن والمغرب وتونس). وفي الوقت نفسه، ال تزال جودة الصادرات الن
وع الصادرات وتطورها، الجودة في الجزائر وأذربيجان. وثمة مقياس بديل لتنمستوى  يالمنطقتين (مقيسة بجودة الوقود المعدني) منخفضة نسبيا، مع تدن

ة وهو ما يسمى بمؤشر "التعقد االقتصادي" الذي يحدد مجموع عدد السلع التي يصدرها بلد ما على أساس القدرات المستخدمة في إنتاجها (دراس
2011Hausmann and others .(ان المستوردة للنفط. وتعد درجة تعقد الصادرات منخفضة في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة مقارنة بالبلد ٤

 أعلى في منطقة الشرق وال تزال درجة التعقد في البلدان المستوردة للنفط أقل من متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، لكنها

                                                 
  فة وتكلفة اإلنتاج ومحددات التجارة المعتادة.المسا لمراعاةمعدلة التقدر جودة الصادرات على أساس قيمة وحدة الصادرات  ٣
إنتاجية أساسية أكبر، مثل اآلالت يتيح مؤشر التعقد االقتصادي مقياسا بديال لتطور وتنوع سلة صادرات بلد ما من خالل عزو وزن أكبر إلى المنتجات التي تحتاج إلى قدرات  ٤

  والمكونات الكهربائية والكيماويات وغيرها.

 ٤-٤الشكل البياني 

مؤشر تغلغل صادرات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 
  ٢٠١٥ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، 

  (األعلى أفضل)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : قاعدة بيانات حلول التجارة العالمية المتكاملة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر
أو أحدث  ٢٠١٥هذا المؤشر مدى وصول صادرات بلد ما إلى األسواق المثبتة بالفعل. ويستخدم الشكل البياني بيانات عام  ملحوظة: يقيس

= منطقة الشرق األوسط  MENAP= منقطة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAبيانات متاحة. تم حذف إيران لنقص البيانات المتاحة عنها. 
  ان.وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكست

  صفر
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إلى روابط سالسل العرض بين البلدان المستوردة  وهو ما يرجع األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان منها في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى،
   للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وشركات الصناعات التحويلية في منطقة اليورو.

 ٥-٤الشكل البياني 
 تنويع الصادرات وجودتها

 ٢٠١٤/١تنوع الصادرات،  مؤشر -١

 ، األعلى أكثر تنوعا)١صفر إلى (

١٩٩٥ 
متوسط اقتصادات 

الصاعدة  األسواق
واالقتصادات النامية في 

١,٠ ٢٠١٤ 

٠,٨ 

٠,٦ 

٠,٤ 

٠,٢ 

٠,٠  
رى
 أخ
دان

بل
   

   
ط 
لنف
ة ل
رد
تو
مس

 

 
دان

بل
 

رى
أخ

ط   
لنف
ة ل
در
ص
م

 

 
ينيا
أرم

 

 
رجيا

جو

 
جان

ذربي
أ

 

 
تان
كس
 با

رب
لمغ
 ا

س
تون

 

 
صر

م
 

 
ردن

األ
 

 
زائر

الج
 

دية
سعو

 ال
ران
إي

رات 
إلما

ا

 CCAبلدان 
للنفط المستوردة

 

 CCAبلدان 
 للنفط المصدرة

 

 MENAPبلدان 
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 MENAPبلدان 
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 المصدر: قاعدة بيانات تنويع الصادرات لدى صندوق النقد الدولي، وحسابات خبراء الصندوق. 
 . ٢٠١٤آخر عام متاحة عنه بيانات مؤشر تنوع الصادرات هو عام  /١

ا= منطقة القوقاز وآسي CCA= منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.  MENAPملحوظة: 
الوسطى. تتضمن البلدان األخرى المستوردة للنفط بنغالديش وكمبوديا وفييت نام. وتتضمن البلدان األخرى المصدرة

، وهو يساوي مؤشر ثيل١للنفط ماليزيا والمكسيك وٕاندونيسيا. وتم تعديل أساس مؤشر التنوع ليصبح من صفر إلى 
 لتركز الصادرات.
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 ٤٢٠١/١جودة الصادرات،  مؤشر -٣
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 CCAبلدان 
 للنفط المصدرة

 MENAPبلدان 
 المستوردة للنفط

 MENAPبلدان 
 المصدرة للنفط

 ، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.Henn, Papageorgio and, Spatafora 2015المصدر: دراسة 
 .٢٠١٤ت مؤشر تنوع الصادرات هو عام آخر عام متاحة عنه بيانا /١

منطقة القوقاز وآسيا = CCA= منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.  MENAPملحوظة: 
الوسطى. تتضمن البلدان األخرى المستوردة للنفط بنغالديش وكمبوديا وفييت نام. وتتضمن البلدان األخرى المصدرة

 وٕاندونيسيا.  للنفط ماليزيا والمكسيك
 

متوسط اقتصادات 
األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية 
 ٢٠١٤في 

 تنويع الصادرات وتقلبات الناتج -٢
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  إمكانات سالسل القيمة العالمية يمكن استغاللها بصورة أفضل

وتعد البلدان المستوردة للنفط  .بسبب مستوى اندماجهما في تلك السالسل ٥ل القيمة العالميةسالساستغالل كامل إمكانات ال يمكن للمنطقتين حاليا 
منطقة في ( ولبنان وتونس األردن أكثر اندماجا عموما في سالسل القيمة العالمية مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط. فعلى سبيل المثال، نجد أن نصيب

القيمة المضافة األجنبية التي يتم منطقة القوقاز وآسيا الوسطى) من في ن وباكستان) وجمهورية قيرغيزستان (الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستا
واالقتصادات النامية األسواق الصاعدة ) مرتفع نسبيا مقارنة باقتصادات مع مدخالت اإلنتاج التكامل(استيرادها واستخدامها في إنتاج الصادرات 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان) وأرمينيا (في مصر وموريتانيا والمغرب (ك يرتفع نصيب ). كذل٦-٤(الشكل البياني 
العمليات المتممة لإلنتاج) عن  مع التكاملالقيمة المضافة التي يتم استخدامها في اإلنتاج في بلدان المقصد (منطقة القوقاز وآسيا الوسطى) من 

لصادرات وجودتها في تلك البلدان مساوية لمثيالتها مستويات تنويع اأن  إلىذلك  ويشيرواالقتصادات النامية. ألسواق الصاعدة امتوسط اقتصادات 
مع مدخالت أما في البلدان المصدرة للنفط في المنطقتين، ينخفض مستوى التكامل  واالقتصادات النامية األخرى.األسواق الصاعدة اقتصادات في 

اية، وهو ما يشير إلى أن تلك البلدان تستورد في األساس سلعا جاهزة لالستهالك واالستثمار. وفي المقابل، يرتفع مستوى تكامل هذه للغ اإلنتاج
ا التي تتكون في معظمها من النفط الخام الذي يتم تحويله الحقالبلدان مع العمليات المتممة لإلنتاج نسبيا، ال لسبب آخر سوى ارتفاع حجم صادراتها 

  إلى منتجات مكررة في البلدان الشريكة تجاريا.

  

                                                 
 ,Aslamويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في دراسة .  1420Koopman, Wang, and Weiيس سالسل القيمة العالمية إلى التعريف الوارد في دراسة تستند مقاي ٥

Novta, and Rodrigues-Bastos 2017 .  
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 ٦-٤الشكل البياني 
 ١ة في سالسل القيمة العالمية المشارك
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 ، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.Eora MRIOصادر: قاعدة بيانات الم
المصدرةضمن البلدان األخرى = منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. تتضمن البلدان األخرى المستوردة للنفط بنغالديش وكمبوديا وفييت نام. وتت MENAP= منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAملحوظة: 

 للنفط ماليزيا والمكسيك وٕاندونيسيا.
 ة لدى األمم المتحدة. ، تعرض بيانات البلدان بعد التحقق من صحتها من واقع بيانات صادرات المنتجات الوسيطة المستمدة من قاعدة بيانات تجارة السلع األساسيEora MRIOنظرا للشواغل المتعلقة بجودة قاعدة بيانات  ١

 

 لعمليات المتممة لإلنتاجالتكامل مع ا
 )٢٠١٣-٢٠٠٩(المتوسط، 

 ٢٠٠٠-١٩٩٦ 

متوسط اقتصادات 
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٨  

ومنطقة القوقاز وآسيا وبمرور الوقت، طرأ تحول كبير على مستوى مشاركة فرادى بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 
طقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من فقد تمكنت معظم البلدان المستوردة للنفط في من في سالسل القيمة العالمية.الوسطى 

أو العمليات المتممة لإلنتاج، وهو ما يرجع جزئيا إلى جهود  مع مدخالت اإلنتاجزيادة مشاركتها في سالسل القيمة العالمية، سواء من خالل التكامل 
البلدان المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تقدما، ال سيما  التنويع (مثل الصناعات الخفيفة في األردن والمغرب وتونس). كذلك أحرزت

، وهو ما يرجع جزئيا إلى تعزيز وضعها كمركز لنقل المنتجات الصينية إلى روسيا وبقية بلدان منطقة القوقاز وآسيا مع مدخالت اإلنتاجفي التكامل 
في تنويع الصادرات. وقد يكون من الممكن إحراز مزيد  هاتباطؤ ت المتممة لإلنتاج بسبب العملياوفي الوقت نفسه، تراجع حجم تكاملها مع الوسطى. 

سالسل القيمة العالمية، ال سيما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقتين، بفضل مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف  مع التكاملمن التقدم نحو 
بينما ، مع مدخالت اإلنتاجزيادة التكامل ويرجح أن تسهم هذه المبادرة في في الفصل الثاني).  ١-٢ع اإلطار إلى ربط الصين بأوروبا وٕافريقيا (راج

البلدان المستوردة للنفط في منطقة  في الفصل الثاني) ٣-٢الناتجة عن مبادرة "الميثاق مع إفريقيا" (راجع اإلطار االستثمارات األجنبية  قد تدعم
التكامل مع العمليات المتممة لإلنتاج. وقد خفضت معظم البلدان  نحوإحراز مزيد من التقدم ريقيا وأفغانستان وباكستان في الشرق األوسط وشمال إف

في سالسل القيمة العالمية، ولكنها زادت في الوقت نفسه من تكاملها مع العمليات  مع مدخالت اإلنتاجالمصدرة للنفط في المنطقتين مستوى تكاملها 
  ، ومن ثم زيادة قيمتها المضافة.التوسع في أنشطة تجهيز النفط وتكريرهالتي تبذلها تلك البلدان نحو جهود الإلنتاج، وهو ما يعكس استمرار المتممة ل

  ضرورة تطوير البيئة التجارية

ات صراع). فقد أثرت القتصاد العالميتقرير آفاق االمن  ٢٠١٦(عدد أكتوبر  ات الجغرافية السياسيةصراعسلبا بالتوترات وال التجاريةتأثرت البيئة 
في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال  النشطة والتوترات على التجارة من خالل تعطل النشاط االقتصادي والبنية التحتية ووفاة أو نزوح القوة العاملة

الحدود، وتراجع السياحة، وتدفقات الالجئين (األردن ولبنان  على التجارة عبر صراعوسوريا واليمن. وبالمثل، عانت البلدان المجاورة بسبب تداعيات ال
بين العراق  يتعطل الرابط التجاري األساسفي سوريا إلى  صراعأدى ال). فعلى سبيل المثال، Rother and others 2016وباكستان، راجع دراسة 

، تراجعت تدفقات االستثمار وباإلضافة إلى ذلكنية إلى إيران. في العراق على مسار الصادرات األرد صراعالبحر المتوسط، بينما أثر المنطقة و 
أدى إلى انحسار تنوع الصادرات وفرص ، مما ي المتزايدألمناالغياب في بعض البلدان نتيجة حالة عدم اليقين المرتفعة األجنبي المباشر الوافدة بسبب 

مؤخرا بين قطر وبلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان  أدى الصدع الدبلوماسيالمشاركة في سالسل القيمة العالمية. كذلك 
  في الفصل األول). ١-١أيضا على التدفقات التجارية والمالية (راجع اإلطار إلى التأثير سلبا  وباكستان

ان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى كذلك تعكس مستويات التكامل التجاري المنخفضة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانست
متوسط أعلى من أو  كان مماثالالحدود في جميع المناطق الفرعية إجراءات التجارة عبر  مستوى بالرغم من أنو  مشكالت أعم ترتبط بمناخ األعمال.

في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  على ما يبدوتدهورت  ٦البيئة التجاريةن واالقتصادات النامية، فإاألسواق الصاعدة اقتصادات 
هذه ). وتشير ٧-٤في بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (الشكل البياني تحسنها  بينما استمروأفغانستان وباكستان في األعوام القليلة الماضية، 

  صاحبة إلجراءات االمتثال والنقل المحلي.األوضاع إلى ضرورة تركيز اإلصالحات الهيكلية على تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة الم

 

                                                 
راءات اللوجستية الخاصة بتصدير واستيراد السلع حسب تقرير "ممارسة أنشطة مقيسة بالمسافة إلى الحد األعلى لألداء فيما يتصل بالوقت والتكلفة الالزمين الستكمال اإلج ٦

  األعمال" الصادر عن البنك الدولي.
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األجنبي في بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى مزيدا من  الصرفقيود  وتفرض

) إلى أن األضرار الجانبية التي Wei and Zhang 2007(دراسة بية التجري األدلة). وتشير ٧-٤(الشكل البياني المعوقات أمام التوسع التجاري 
تقع على التجارة نتيجة فرض ضوابط الصرف األجنبي قد تكون جسيمة. 

 الصرففزيادة الضوابط المفروضة على مدفوعات التجارة أو معامالت 
تؤدي إلى انخفاض النشاط التجاري األجنبي بمقدار انحراف معياري واحد 

اٍو لالنخفاض الذي تسببه زيادة التعريفة الجمركية بنسبة تتراوح بمقدار مس
  نقطة مئوية. ١٤و ١١بين 

األسواق في االقتصادات المتقدمة وفي اقتصادات التجارب التاريخية وتشير 
واالقتصادات النامية على حد سواء إلى أن تحركات أسعار الصاعدة 

فقد توصلت  واردات.الصرف تؤثر تأثيرا كبيرا على حجم الصادرات وال
أن تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي لعملة اقتصاد بعض الدراسات إلى 

 %١,٥يؤدي إلى ارتفاع صافي الصادرات الحقيقية بمقدار  %١٠ما بنسبة 
من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، مع وجود تباين كبير بين البلدان. 

لمية قللت من تأثير تحركات غير أن زيادة المشاركة في سالسل القيمة العا
البيئة أسعار الصرف على التدفقات التجارية، مما يشير إلى ضرورة تحسين 

آفاق من تقرير  ٢٠١٥ككل لزيادة مستوى التجارة (عدد أكتوبر  التجارية
   ).االقتصاد العالمي

  

 المؤشر الكلي للتجارة عبر الحدود -١
  (المسافة من الحد األعلى لألداء، األعلى األفضل)

صرف األجنبي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان القيود على ال -٢
 وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

 (نسبة البلدان في منطقة ما التي تفرض قيودا على الصرف األجنبي و/أو لديها عمالت متعددة)
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 الصادر عن البنك الدولي. ٢٠١٧المصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 
= منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا MENAP= منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAملحوظة: 

 وأفغانستان وباكستان.
  

 ابات خبراء صندوق النقد الدولي.: حسالمصادر
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 ٧-٤الشكل البياني 
  بيئة التجارة

الصاعدة  األسواقاقتصادات 
   واالقتصادات النامية

  للنفط المستوردة MENAPبلدان 
  للنفط المستوردة CCAبلدان 

  المصدرة للنفط MENAPبلدان 

 المصدرة للنفط CCAبلدان 

 ٨-٤الشكل البياني 
 ٢٠١٥اتفاقيات التجارة حسب البلد، 

 (مجموع االتفاقيات الثنائية لكل بلد على حدة)

متوسط اقتصادات األسواق 
الصاعدة واالقتصادات النامية
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 ، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.de Sousa 2015المصادر: دراسة 
= منطقة MENAP= منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAملحوظة: تم حذف إيران لنقص البيانات المتاحة. 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

 CCAبلدان 
 للنفط المستوردة

 CCAبلدان 
 المصدرة
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 MENAPبلدان 
 المستوردة للنفط
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 المصدرة للنفط
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قاز وآسيا الوسطى االستفادة بدرجة أكبر من االتفاقيات التجارية ويمكن لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القو 
وتبرز وحدها في هذا الصدد البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان  لزيادة فرص النفاذ إلى أسواق الصادرات.

يمية، في حين أن عدد اتفاقيات التجارة التي وقعت عليها معظم البلدان األخرى في اتفاقيات التجارة الثنائية واإلقل النشطة في المشاركتهوباكستان 
ومن شأن اتفاقيات تحرير التجارة واسعة  ).٨-٤واالقتصادات النامية (الشكل البياني األسواق الصاعدة المنطقتين يقل كثيرا عن متوسط اقتصادات 

منظمة التجارة  الصادرة عن قواعدالاستنادا إلى فعلى سبيل المثال، ). ٢-٤النمو (اإلطار  النطاق وعميقة المفعول تحقيق مكاسب كبيرة على جانب
بالفعل تتيح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (أفغانستان وجيبوتي وموريتانيا واليمن) نموا أقل البلدان  ، يالحظ أنالعالمية

البلدان. كذلك  من الرسوم الجمركية واشتراطات الحصص، وهو أمر مهم لنمو هذه ءاتإعفاتقديم صادراتها مع النفاذ إلى جميع أو معظم أسواق 
 تطبيقينبغي لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى النظر في اتخاذ خطوات قوية نحو 

تفاق إلى تخفيض هذا االتقديرات منظمة التجارة العالمية، سيؤدي تنفيذ  وحسب. ٢٠١٧ل حيز التنفيذ في أوائل عام الذي دخ "اتفاق تيسير التجارة"
النامية، كما قد يؤدي إلى زيادة سنوية في حجم التجارة العالمية بقيمة  لالقتصادات، ال سيما بالنسبة %١٤التكلفة الجمركية للتجارة في السلع بنسبة 

  أمريكي. تريليون دوالر

فعلى  ه.وقد اتخذ العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى خطوات في هذا االتجا
(الجزائر وٕايران والعراق تجري ثمانية بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوى متعدد األطراف على سبيل المثال، 
بلدان في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان وأوزبكستان) مفاوضات لالنضمام إلى منظمة عدة وليبيا ولبنان والصومال والسودان وسوريا) و 

أبرمت عدة بلدان في منطقة الشرق  منذ تسعينات القرن الماضي، ولكن التقدم المحرز بطيء. وعلى المستوى الثنائي،مستمر أغلبها  التجارة العالمية
لوسطى) األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (الجزائر ومصر واألردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس) وجورجيا (في منطقة القوقاز وآسيا ا

التجارة  علىتخفيض أو إلغاء التعريفة الجمركية  اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، مما أدى إلى جورجيا ووقعت ،اتفاقيات شراكة مع االتحاد األوروبي
غانستان الثنائية. كذلك وقعت بعض بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (أرمينيا وأذربيجان) والعراق (في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأف

المغرب  االتحاد األوروبي. وأخيرا، انضم وباكستان) اتفاقيات تعاون وشراكة مع
 أطلقتها مجموعة العشرينس إلى مبادرة "الميثاق مع إفريقيا"، وهي مبادرة وتون

مؤخرا بهدف زيادة االستثمارات الخاصة وتحسين البنية التحتية ومعالجة مشكلة 
البطالة في إفريقيا، مما قد يسهم في زيادة فرص النفاذ إلى األسواق بدرجة أكبر 

  في الفصل الثاني).  ٣-٢اإلطار  (راجع

  ة وخيارات السياساتخاتم

زيادة جودة الصادرات و تحسين زيادة االنفتاح التجاري والتنويع و  من شأن
النمو في منطقة الشرق أن تسهم في زيادة المشاركة في سالسل القيمة العالمية 

إذ  األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
تند إلى التحليل االقتصادي القياسي الوارد في يشير نموذج محاكاة مبسط يس

إلى أن حدوث ارتفاع مستمر في درجة االنفتاح التجاري مساو  ١-٤الملحق 
في المنطقة قد  على أساس مقارن بين الفتراتألعلى ارتفاع تاريخي مالحظ 

خالل السنوات الخمس  النمو بنقطة مئوية واحدة متوسط معدل يؤدي إلى زيادة
إذا ما كانت زيادة االنفتاح سيكون التأثير أكبر ). و ٩-٤لشكل البياني (ا القادمة

 ٩-٤الشكل البياني 
 تقديرات مساهمة التدابير التجارية في النمو

(%) 

 ١ ١ ٢٠٢٢—٢٠١٨النمو السنوي المتوقع خالل الفترة 
 االنفتاح التجاري

 المشاركة في سالسل القيمة العالمية
 التنويع
 الجودة
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 المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
= منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان MENAP= منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.  CCAملحوظة: 

ويساوي أفضل تحسن تاريخي مالحظ في المنطقة يتوقف ارتفاع النمو على تحسن التدابير التجاريةان. وباكست
نقطة ٧,٧مقيسا على أساس مقارن بين الفترات خالل العشرين سنة الماضية. ويبلغ بالنسبة لالنفتاح التجاري: 

 نقطة مئوية. ١,٥ئوية، والجودة: نقطة م ٢,٤نقاط مئوية، والتنويع:  ٤مئوية، وسلسلة القيمة العالمية: 
 كمؤشر بديل للنمو طويل األجل. ٢٠٢٢-٢٠١٨ُيستخدم النمو السنوي المتوقع خالل الفترة  ١
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. ويشير ذلك إلى أن تنفيذ اإلصالحات المشاركة النشطة في سالسل القيمة العالميةزيادة  وأجودة الصادرات تحسين  وأالتجاري مدعومة بزيادة التنويع 
   خالل السنوات الخمس إلى العشر التالية.  %١٠إلى  %٥خل بنسبة الهادفة إلى تعزيز التجارة قد يؤدي إلى زيادة مستوى الد

لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز  سانحة كبيرةشهده االقتصاد العالمي فرصة يويمثل االنتعاش الذي 
انفتاحها التجاري درجة ادة الكاملة من هذه الفرصة، يتعين على البلدان زيادة ولتحقيق االستف التجارة كمحرك للنمو.لالستفادة من وآسيا الوسطى 

البلدان المستوردة للنفط أقدر عموما على يبدو أن جودة منتجاتها. وفي هذا السياق، تحسين ومشاركتها في سالسل القيمة العالمية وتنويع صادراتها و 
مستوى تكامل تراجع  إيقافيزال هناك مجال لتحسين جودة الصادرات، بما في ذلك من خالل  االستفادة من تحسن زخم النمو العالمي، وٕان كان ال

تعين على االقتصادات المستوردة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى مع العمليات المتممة لإلنتاج في سالسل القيمة العالمية. وفي المقابل، ي
  ع صادراتها وتحسين جودتها.البلدان المصدرة للنفط العمل على زيادة تنو 

وستكون هذه  يمكن دعم زيادة االنفتاح التجاري والتكامل مع سالسل القيمة العالمية.وبالمضي قدما في تحرير التجارة وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية، 
تحسين و الوظائف،  لخلقكبيرة  بإمكانات التحول إلى قطاعات تتمتعكان هذا التكامل مستندا إلى تنويع األنشطة من خالل إذا  شموالالعملية أكثر 

سياسات المالية العامة الهادفة إلى  من شأنجودة الصادرات من خالل زيادة فرص الحصول على التمويل والتعليم والتكنولوجيا. وبالتوازي مع ذلك، 
النمو الكلي  وسوف تساعد الزيادة المصاحبة فيلصدد. دور داعم مهم في هذا اأن تسهم أيضا باري الحد من التكلفة االنتقالية لزيادة االنفتاح التج

االستثمارات وزيادة  الخارجية تراجع ضرائب التجارةحتملة في إيرادات الموازنة والتي قد تنتج عن الخسائر الم الستيعابتوفير الحيز المالي الالزم  على
ادة الصادرات والنمو من خالل التوسع في اإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى زينحو جهود هذه اليمكن دعم كذلك في البنية التحتية. الضرورية العامة 

  تحسين بيئة األعمال واالستثمارات. 
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 االنفتاح التجاري وعدم المساواة

مؤشر جيني لعدم المساواة في الدخل السوقي ومؤشر جيني لعدم المساواة المتغير التابع: 
 في الدخل الصافي

 المتغيرات التفسيرية

)١(  
مؤشر جيني 

  السوقي

)٢(  
  مؤشر جيني 
  الصافي

      
  ٠،٠٠٦٠٥  ٠،٠٠١٤٠- )t-1االنفتاح التجاري (

  )٠,٠٠٨٨٤(  )٠,٠٠٨٦٩(  
 ٠,٠٠٠٢٧٤  ٠,٠٠٠٤٤١  )t-1االنفتاح المالي (

  )٠,٠٠٠٢٦١(   )٠,٠٠٠٢٨٨( 
 ٠,٠٠٨٥١  ***٠,٠٢٧٦  )t-1التعميق المالي (

  )٠,٠٠٦١٨(  )٠,٠١٠٢( 
  **٠،٧٢٥-  *٠،٧٣٦- )t-1التعليم (

  )٠,٣٤٩(  )٠,٣٩٨( 
 ٠,٠٩٢١  ٠,١١٢ )t-1اإلنفاق الحكومي (

  )٠,١٦٦(  )٠,٢٢٢(  
  **٠،٠٨٣٠-  ***٠،١٢٤- )t-1نسبة العمالة الزراعية (

  )٠,٠٣٥٣(  )٠,٠٣٨٨( 
  ٠،٠٨٤١-  ***٠،١٩٩- )t-1(نسبة العمالة الصناعية 

  )٠,٠٦٠٢(  )٠,٠٧١٢( 
  ***٤٣،٨٨  ***٥٥،٨٢ المتغير الثابت

  )٣,٠١٩( )٠,٥٩٢( 
  ٤٣٥  ٤٣٥ المشاهدات

 ٠,١٦١  ٠,٢٣٧ معامل التحديد
 ١٠٦  ١٠٦ عدد البلدان

بلدا خالل مدد زمنية غير متداخلة  ١٠٦ملحوظة: تتكون مجموعة المتغيرات في العينة من متوسطات 
 .٢٠١٣-١٩٨٠تمتد كل منها لخمس سنوات خالل الفترة 

عية بآثار زمنية وقطرية ثابتة وأخطاء معيارية ثابتة (بين أقواس) تقديرات انحدار السالسل الزمنية المقط ١
 تم تجميعها على مستوى البلدان. 

مؤشر جيني السوقي يقصد به مؤشر جيني لتوزيع الدخل قبل الضرائب والتحويالت. ويقاس مؤشر  ٢
 جيني الصافي على أساس مؤشر جيني لتوزيع الدخل بعد الضرائب والتحويالت.

p<0.01 *** ،** p<0.05،* p<0.1 .  

  : الرابط بين التجارة واالحتوائية١-٤اإلطار 
بلدا في  ١١بلدا، منها  ١٠٦يشير التحليل التجريبي المستند إلى بيانات 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز 
التجاري  إلى أن االنفتاح ٢٠١٣-١٩٨٠وآسيا الوسطى، على مدار الفترة 

ال يؤثر تأثيرا مباشرا فيما يبدو على درجة االحتوائية مقيسة بمؤشر جيني 
ووفقا للنتائج التي خلصت إليها عدة دراسات أخرى (دراسة  لعدم المساواة.

Beaton, Cebotari, and Komaromi 2017 ودراسة ،
Dabla-Norris and others 2015 ودراسة ،Jaumotte, Lall, and 

Papageorgiou 2013 يبدو أن هناك متغيرات أخرى أكثر أهمية، ومنها ،(
  ).١-١-٤ التعميق المالي والتعليم ونسب توظيف العمالة (الجدول

على  وللسياسات العامة دور كبير في إدارة اآلثار الجانبية المعاكسة للتجارة
فئات معينة من العاملين وبعض المجتمعات التي قد تتحمل تكاليف انتقالية 
كبيرة بسبب زيادة االنفتاح التجاري. وتشير النتائج التجريبية إلى الفعالية 
المحتملة لسياسات إعادة توزيع موارد المالية العامة في موازنة أثر هذه 

ي التصدي لمشكلة فقدان التكاليف، وتشير إلى إمكانية تأثيرها الفعال ف
الوظائف في قطاع الصناعة (أي ال توجد داللة إحصائية لتأثير التوظيف 

  في القطاع الصناعي على صافي مؤشر جيني). 

وبوجه أعم، يمكن أن تتضمن السياسات المحلية الهادفة إلى الحد من تأثير 
سوق  ) تنفيذ سياسات فعالة في١( التصحيحات المرتبطة بالتجارة ما يلي:

مثل  –العمل تتيح حرية تنقل العمالة بين الشركات والصناعات والمناطق 
المساعدة في البحث عن فرص العمل وتوفير البرامج التدريبية ووضع نظام 

) توفير تأمينات البطالة وحماية ٢مصمم بدقة للتأمين على األجور، و(
اعد العاملين الموظفين وغير ذلك من سياسات سوق العمل "الساكنة" التي تس

) تنفيذ سياسات تكميلية في مجاالت التعليم واإلسكان ٣على التكيف ذاتيا، و(
واالئتمان والبنية التحتية بما يتيح تيسير حرية التنقل، واتخاذ إجراءات "على 

 ,IMFأساس المكان" بهدف دعم المناطق والمجتمعات األكثر تأثرا (راجع 

World Bank, and World Trade Organization 2017 كذلك قد يكون من المهم تنفيذ إصالحات أخرى في بيئة األعمال لدعم تنمية .(
  القطاع الخاص بوجه أعم. 
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  : االستفادة من اتفاقيات التجارة من أجل زيادة النمو٢-٤اإلطار 
مهم في دعم زيادة االنفتاح التجاري في منطقة الشرق األوسط وشمال  قد يكون لها دور –متعددة األطراف واإلقليمية والثنائية  –المشاركة في اتفاقيات التجارة 

  إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وٕالى اآلن، لم  ية.ارة العالمفعلى المستوى متعدد األطراف، ال يزال من المهم للغاية االستفادة من مواطن القوة المؤسسية والقانونية للنظام الذي تقوده منظمة التج

وليبيا ولبنان والصومال ينضم إلى منظمة التجارة العالمية العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (الجزائر وٕايران والعراق 
وبعض البلدان األخرى في المنطقتين لم تنضم إلى منظمة والسودان وسوريا) وبعض بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان). 

ا في المنظمة بالفعل، التجارة العالمية إال مؤخرا (أفغانستان وكازاخستان وطاجيكستان واليمن). وبينما بدأت كازاخستان وطاجيكستان في االستفادة من عضويتهم
ة إلى أن البلدان التي انضمت مؤخرا إلى منظمة التجارة العالمية ونفذت اإلصالحات التجارية لم تسنح تلك الفرصة بعد ألفغانستان واليمن. وأشارت دراسة حديث

). وفي مجموعة من البلدان األعضاء التي Kireyev 2016الالزمة تفوقت على أعضاء المنظمة األصليين الذين لم يضطروا إلى إجراء عملية اإلصالح (دراسة 
بلدان من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، كان متوسط تأثير  ١٠انضمت إلى المنظمة مؤخرا، ومنها 

من الحاالت، مع مراعاة أنه قد يكون من  %١٣من الحاالت وسالبا في  %٢٤من الحاالت وموجبا في  %٦٣االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية محايدا في 
). وقد حقق األعضاء الجدد في المنظمة نتائج إيجابية للغاية في زيادة االنفتاح والتنويع ١-٢-٤اية تقدير األثر الكلي في بعض البلدان (الشكل البياني المبكر للغ

 األجنبية المباشرة. والنمو االقتصادي، والحد من التضخم، واحتواء العجز المالي، وجذب االستثمارات

ن ارتفع في السنوات الماضية عدد االتفاقيات التجارية التفضيلية التي تضم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستا وعلى المستوى اإلقليمي،
 ٣٠٠إلى  ١٩٩٠اتفاقية في عام  ٥٠ارتفع عدد االتفاقيات التي ُأخطرت بها منظمة التجارة العالمية من حوالي ، وفي المجمل ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

، ويضم العديد منها بلدان من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وفي الوقت ٢٠١٧اتفاقية تقريبا في عام 
لتعريفة الجمركية مجاالت أخرى مثل األنظمة الجمركية نفسه، اتسع نطاق االتفاقيات التجارية التفضيلية بدرجة كبيرة ليشمل إلى جانب التخفيضات التقليدية في ا

). غير أن االتفاقيات التجارية Hofmann, Osnago, and Ruta 2017وضرائب الصادرات واإلجراءات التعويضية والحواجز الفنية أمام التجارة (راجع دراسة 
غانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ال تزال ضحلة نسبيا وتغطي مجاالت التفضيلية التي تشارك فيها بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأف

طى (أرمينيا وكازاخستان التجارة األساسية فقط. فباستثناء "االتحاد االقتصادي اليوروآسيوي" الذي أنشئ مؤخرا، ويضم ثالثة بلدان من منطقة القوقاز وآسيا الوس
آخرين، ال ترقى معظم االتفاقيات التجارية اإلقليمية األخرى إلى مستوى االتفاقيات "العميقة" التي تعتبر أداة فعالة لدمج وجمهورية قيرغيزستان) ضمن أعضاء 

ة األوروبي منذ عد البلدان في سالسل القيمة العالمية وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة. فعلى سبيل المثال، يجري التفاوض بين المغرب وتونس واالتحاد
 %٧,٤في المغرب و %١,٦سنوات على إنشاء "منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة". ويمكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في األجل الطويل نتيجة لذلك بنسبة 

وشمال إفريقيا وأفغانستان  في تونس، وسيصاحب ذلك ارتفاع في حجم الصادرات وتحسن في موازين التجارة في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط
  ).EC 2013وباكستان، مع تأثير سلبي محدود على البلدان األخرى في المنطقة نتيجة تغيير اتجاه التجارة إلى االتحاد األوروبي (راجع 

 حسب المنطقة االقتصادية -١
 )٢٠١٥-١٩٩٦(% من األعضاء المنضمين مؤخرا، 

 تأثير محايد 
 سالب 
 موجب 

 األثر الكلي
 التنويع

 تغلغل الصادرات 
 فتاحاالن

 االستثمار األجنبي المباشر
 الحساب الجاري 

 عجز المالية العامة
 التضخم

 النمو 

بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة 

 القوقاز وآسيا الوسطى
 بلدان أخرى

 حسب بلدان مختارة -٢
 (الدرجة)

 .Kireyev (2016)المصدر: دراسة 

 صفر     ١٠    ٢٠    ٣٠    ٤٠    ٥٠    ٦٠    ٧٠    ٨٠    ٩٠   ١٠٠

 السعودية
 عمان بنما

 ليتوانيا
 جورجيا
 كرواتيا
 منغوليا
 الصين
 بلغاريا

 فييت نام
 نيبال

 روسيا االتحادية مقاطعة تايوان الصينية
 األردن
 إكوادور

 طاجيكستان
 يزستانقيرغ كمبوديا
 أرمينيا
   تونغا

  ٢-     ١-   صفر         ١          ٢         ٣        ٤         ٥

 ١-٢-٤الشكل البياني 
 أثر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
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  على نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي:تأثير خصائص التجارة  دراسةُتستخدم معادلة االنحدار األساسية التالية في 

∆ , α , , α , δ γ ϵ , , 

∆حيث الرمز  هو لوغاريتم نصيب الفرد من إجمالي  ,، وiفي البلد  tهو نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الوقت  ,
عبارة عن مجموعة من خصائص التجارة،  ,مجموعة من المتغيرات الضابطة، والرمز  يحوي ,الناتج المحلي الحقيقي، والرمز 

ϵبارة عن آثار زمنية وقطرية ثابتة، وحد الخطأ هو ع γو δوالرمزان  ستخدم المقاييس المعيارية التي تُ . وتتضمن مجموعة المتغيرات الضابطة ,
معدالت التبادل التجاري ومستوى التعليم ومتغير بديل لدرجة تطور البنية التحتية العامة ونسبة االستثمار ، مثل لوغاريتمات المماثلةعادة في الدراسات 

بالتتابع. وتتضمن جميع معادالت االنحدار متغيرات صورية تعبر  ,خصائص التجارة  ضافاألجنبي المباشر إلى إجمالي الناتج المحلي. وتُ 
  ١٩٦٠.٧عام  عن الفترات الزمنية وتشير إلى اتجاه هبوطي في النمو العالمي منذ

لنصيب الفرد من إجمالي  المبدئييقترن المستوى . و األخرىتقديرية للمتغيرات الضابطة مماثلة لتلك الواردة في الدراسات التجريبية الت التعتبر المعامِ و 
، مما يشير إلى تقارب مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عبر البلدان بمرور الوقت. ذي داللة إحصائيةبمعامل سالب  الناتج المحلي

كما و  ٨تيجة معتادة عند استخدام مجموعة كبيرة من البلدان.، وتلك نليس له داللة إحصائيةوفي المقابل، يقترن مستوى تعليم القوى العاملة بمعاِمل 
بمعاِمالت موجبة ودالة إحصائيا. وأخيرا، تقترن تقلبات معدالت التبادل تقترن البنية التحتية وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة هو متوقع، 

تخدام متوسطات خمس سنوات، مما يحد من التقلبات في نمو نصيب الفرد من وهو ما يمكن عزوه إلى اس، ليس له داللة إحصائيةالتجاري بمعاِمل 
  إجمالي الناتج المحلي.

تجمع بين مواصفة لقياس انحدار المستويات  منظومة معادالت في تقدير هذه الطريقة وتستخدمباستخدام طريقة العزوم المعممة. ر العالقة وتقدَ 
وكما هو  ٩تعالج بذلك مشكلتي اآلثار القطرية غير المالحظة والتأثير الداخلي للمتغيرات التفسيرية. وهي ،ومواصفة مماثلة لقياس انحدار الفروق

، واختبار هانسن اختبار هانسن لضوابط المبالغة في التحديد –الختبار مدى اتساق النتائج معتاد في الدراسات المماثلة، ُاستخدمت ثالثة مناهج 
صحة مواصفة االنحدار التقديرية. وبالنسبة لخطأ. وتؤكد االختبارات الثالثة تحديد، واختبار االرتباط المتسلسل لحدود االتراكمي لضوابط المبالغة في ال

من المتغيرات الضابطة للحد  محدودةستخدم عينة للمواصفات التي يكون فيها عدد المتغيرات المساعدة مقاربا أو متجاوزا لعدد البلدان في العينة، تُ 
       متغيرات التفسيرية. من عدد ال

   

                                                 
وتستند رموز الكمبيوتر المستخدمة .  2017Beaton, Cebotari, and Komaromiيشكر فريق العمل السيدة كيم بيتون على إتاحة قواعد البيانات المستخدمة في دراسة  ٧

  .Didier and Pinat 2017ودراسة  Beaton, Cebotari, and Komaromi 2017الفصل إلى دراسة  في هذا

 األسواقاقتصادا وتقتصر في معظمها على االقتصادات المتقدمة واقتصادات  ٨٢عند استخدام عينة أصغر تضم  ةإحصائي ذي داللةتجدر اإلشارة إلى أن هذا المعاِمل موجب و  ٨
  الصاعدة. 

 Rodriguezسير النتائج (دراسة لدراسات إلى ضوابط استخدام المتغيرات المتأخرة كمتغيرات مساعدة عند قياس العالقة بين التجارة والنمو، لذا ينبغي توخي الحذر عند تفأشارت ا ٩

and Rodrik 2000 ودراسة ،Feyrer 2009.(  



١٥  

: االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي١-٤الجدول   
 

   (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) 
        
 ***٥,٧٣٠- ***٥,٧٤١-  ***٥,٦٦٤-  ***٥,٠٦١- ***٤,٦١٨-  ***٥,٠١٤- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي األولي  
   )١,٥١٦( )١,٣٤٤( )٠,٩٠٩( )٠,٦٩٧( )٠,٨٢٧( )٠,٨٩٢( 
 ٠,٤٣٦- ٠,٥٨٠- ٠,٣٥٨- ٠,٤٢٩ ٠,١٠٤  ٠,٣٥٧ مستوى تعليم القوة العاملة  
   )٠,٣٤٦( )٠,٤٩٨( )٠,٤٨٦( )٠,٤٧٤( )٠,٥٩٤( )٠,٤٦٨( 
 **٢,٩٠٨ ***٣,٢٨٥ ***٢,٥٧٤ ***٢,٤٥٨ ***٢,٠٨٧  ***٢,٢٤١ البنية التحتية  
   )١,٤١٤( )١,٠٨٦( )٠,٦٩٧( )٠,٤١١( )٠,٥٤٠( )٠,٦٤٠( 
 *١,١٠٢ **١,٣١٣ *٠,٧٦١      **٠,٦٦٧ فقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة/إجمالي الناتج المحليتد  
   )٠,٥٩٣( )٠,٦٣٥( )٠,٤٣٤(     )٠,٢٩٧( 
 ٣,٣٣٥ ٠,٠٨٣٠-  ٧,٤٣٥-        معدالت التبادل التجاري  
         )١٠,١٧( )١٠,٧٥( )٦,٥٢٠( 
 ٢,١٢٢ ٢,٢٤٠ ***٢,٧٩٦ ***١,٩٩٦ ***١,٩١٩  ***٢,٤٤٦ االنفتاح التجاري  
   )١,٤٧١( )١,٥٤٩( )٠,٩٢٤( )٠,٦٢٠( )٠,٦٣٣( )٠,٧٨١( 
         **٤,٢٤٩    تنويع الصادرات  
     )١,٨٣٩(         
       *٥,٠٣٤      جودة الصادرات  
       )٢,٨٩٢(       
     **٩,١٧٠        المشاركة في سالسل القيمة العالمية  
         )٤,٠٧٥(     
 ٩,٧٧١ ٦,٦٤٢          التكامل مع مصادر مدخالت اإلنتاج  
           )٦,٩٢٤( )٧,٥٨٦( 
   **١١,٧٢          التكامل مع العمليات المتممة لإلنتاج  
           )٥,٣٥٦(   
 *٤٨,٠١            القيمة المضافة المحلية  
             )٢٤,٩٠(  
 ١٩,٠٥ ٣٥,٩٢ **٦٨,٢١ ١٥,٠١ ***٢٠,٣٩  ***٣٠,٦٦ المتغير الثابت  
   )٤٩,٧٥( )٥٣,٨٠( )٣٠,٨٣( )١٠,١٣( )٧,٣٢١( )٦,٣٤٠( 
               
 ٦٤١ ٦٤١ ٦٤١ ١,٠٣٧ ١,٠٢١  ١,٠٣٠ عدد المشاهدات  
 ١٣١ ١٣١ ١٣١ ١٢٩ ١٢٣  ١٣١ عدد البلدان  
 ٥٢ ٥٢ ٨٣ ١٢٣ ١٢٣  ١١٨ عدد المتغيرات المساعدة  
 نعم نعم نعم نعم نعم  نعم صورية للفترةالمتغيرات ال  
               
              اختبارات التحقق من صحة النتائج  
 ٠,١٥٣ ٠,١١٢ ٠,١٩٧ ٠,٢٤٦ ٠,٢٤٠  ٠,٢٩٣ اختبار هانسن الكامل  
 ٠,١٠٨ ٠,١٠٥ ٠,٣٦٥ ٠,٣٩٨ ٠,٦٣٢  ٠,٨٠٥ اختبار هانسن التراكمي  
  ٠,٥٥٧ ٠,٤٩٥ ٠,٥١١ ٠,٣٩٢ ٠,٤٧٠  ٠,٢٣٦  من الدرجة الثانية قيمة االحتمال إلحصائية االنحدار الذاتي  
    

                
 المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

. ٢٠١٣-١٩٦٠مدد زمنية غير متداخلة تمتد كل منها لخمس سنوات في الفترة  بلدا خالل ١٣١متوسطات  ملحوظة: المتغير التابع المستخدم في االنحدارات هو نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وتتكون مجموعة المتغيرات في العينة من
  وتظهر األخطاء المعيارية الثابتة بين أقواس.

p<0.1* ؛p<0.05** ؛p<0.01***.    
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  ٢٠١٧أكتوبر  –آفاق االقتصاد اإلقليمي                             إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

 ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تيالتكنولوجيا المالية: إطالق إمكانات منطق -٥
  ١والقوقاز وآسيا الوسطى

ة في الوقت الحالي زخما في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان   ٢رغم بدايتها المتأخرة، تكتسب التكنولوجيا المالي
. ومن شأن التكنولوجيا المالية في كال المنطقتين التصدي (CCA)كما تظهر بواكيرها في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى  ٣،)MENAP(وباكستان

ي وتنويع النشاط االقتصادي من خالل االبتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات للتحديات الحرجة أمام تعزيز االحتواء المالي والنمو االحتوائ
. سطةالمالية للشريحة الكبيرة من السكان التي ال تتعامل مع الجهاز المصرفي، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتو 

االمتثال للقواعد  ضماناستخدام التكنولوجيا في  تحقيق االستقرار المالي من خاللة في وتستطيع التكنولوجيا المالية أيضا أن تسهم مساهمة كبير 
مدفوعات للوتحويالت العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة الخارجية التجارة  ها تيسيرالتنظيمية وٕادارة المخاطر، ويمكن

إجراء مزيد  ينبغيكفاءة عمليات الحكومة. وإلطالق هذه اإلمكانات،  إلى رفعسائل الدفع اإللكترونية استخدام و كما يمكن أن يؤدي ، العابرة للحدود
بيئة األعمال، والبنية  فضال على تحسين يالمعلوماتاألمن و القواعد التنظيمية وحماية المستهلك المعنية بطر األمن اإلصالحات لسد الفجوات في 

        . والتوعية الماليةالتحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 المالية  التكنولوجياثورة 
ارتفعت  فقد نموا سريعا في الخمس سنوات الماضية، وتشير التوقعات إلى استمرار نموها بقوة.حققت االستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية 

المؤسسات دمج ). ورغم أن ١-٥(الشكل البياني  ٢٠١٥و ٢٠١٢بما يزيد على عشرة أضعاف في الفترة بين  الماليةتكنولوجيا القيمة االستثمارات في 
استمر النمو في مناطق فقد ، ٢٠١٦االستثمارات العالمية في في تراجع حدوث في قطاع التكنولوجيا المالية في الواليات المتحدة أدى إلى  العاملة

 KPMGقرير (ت ٢٠١٧ي النصف األول من عام ارتدادا إيجابيا قويا ف ستثماراتاال سجلتأخرى، ومنها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، و 

2017 .(  

  

  

  

 

  

  

                                                 
  ، (قيد اإلصدار). Lukonga إعداد إينوتو لوكونغا وقدم المساعدة البحثية سيباستيان هيرادور. لالطالع على مناقشة تفصيلية، راجع دراسة ١
 -ية باستخدام التكنولوجيا يمكنها استحداث نماذج عمل أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة التكنولوجيا المالية حسب تعريف "مجلس االستقرار المالي" هي ابتكارات مال ٢

  لها أثر ملموس على األسواق والمؤسسات المالية، وعلى تقديم الخدمات المالية. 

  ليس هناك وجود ُيذكر للتكنولوجيا المالية في أفغانستان.  ٣

 

 

 
 

 

   ١-٥الشكل البياني 
 االتجاهات العامة العالمية في التكنولوجيا المالية

  االستثمارات العالمية في شركات  -١
 التكنولوجيا المالية

 االستثمارات في التكنولوجيا المالية على مدى خمس سنوات -٢
٢٠١٤-٢٠١٠ 

                     ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

 .ITA Fintech Market Report, 2016 تقرير المصدر:                         .KPMG, 2016المصدر: تقرير 
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والقوقاز وآسيا  ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تيفي طور النمو في منطقال يزال النظام البيئي للتكنولوجيا المالية  ورغم أن
منطقة الشرق األوسط وشمال اتخذت قد و  الشركات.غيرها من و  القائمةالبنوك  بين يكتسب زخما كبيرا التكنولوجيا الماليةهذه  اعتماد فإنالوسطى، 

مقارنة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو تطوير نظامها البيئي للتكنولوجيا المالية، وٕان كانت  نسبيا أكبرإفريقيا وأفغانستان وباكستان خطوات 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بدور رائد في  وتقوم الحكومات فيبلدان. الاالستثمارات ال تزال مركزة في عدد قليل من 

 ٤.في هذا االتجاهأكبر  ةدفعلتعطي عاملة في مجال التكنولوجيا المالية الدولية الشركات ال جاءت مشاركة، بينما ةيالمال االتكنولوجي ابتكاراتتعزيز 
عدد الشركات  تتضح زيادة (WAMDA 2016)في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بلدا  ١٢ شملمسح ُأجرى مؤخرا في و 

استثماراتها في مصر واألردن ولبنان واإلمارات العربية المتحدة  ت، وتركز ٢٠٠٩التكنولوجيا المالية بمقدار سبعة أضعاف منذ عام في مجال  المبتدئة
التكنولوجيا الرقمية عين كذلك بالتي تستالبنوك،  . وقد نشأت هذه الشركات المبتدئة جنبا إلى جنب وفي إطار من المنافسة مع)٢-٥(الشكل البياني 

(جيبوتي ومصر  أكثر من غيرها اإلنترنت محدودا في بعض البلدان تغلغلال يزال بينما . و نماذج العمل األكثر تركيزا على العمالء نتقال إلىلال
وفي  المحمولة. األجهزةعن طريق  الدفعم خدمات يتقدحاليا تباشر أسواقها و إلى شركات االتصاالت  دخلتوالعراق وباكستان والصومال والسودان)، 

)، ويبدو أن أرمينيا ADB 2014البنوك حتى اآلن هي المستثمر الرئيسي في الخدمات المالية الرقمية (تقرير  ال تزالمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، 
   ٥.تحققان تقدما ملحوظا في هذا المجالوكازاخستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

 WAMDA Research Lab, 2016. المصدر:

  

                                                 
شركة مبتدئة من أستراليا وأوروبا والواليات  ٢٠ما يزيد على وٕاضافة إلى ذلك، هناك التنظيمي.  الحيزو  ،والحاضنات والمعجالت التطوير،صناديق  يشمل الدعم الحكومي إنشاء ٤

  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.  أصبحت متواجدةالمتحدة وبلدان أخرى 

  في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. المبتدئة شركات التكنولوجيا المالية  لم تكن هناك بيانات متوفرة عن عدد وقيمة ٥
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 ٦، تماشيا مع االتجاهات العامة العالمية.المنطقتيناالستثمارات في التكنولوجيا المالية في حلول الدفع واإلقراض الجانب األكبر من تشكل قطاعات و 
، %٣٠و %٥٠ واإلقراض إلى الدفعمجالي  تصل نسبة الشركات المبتدئة العاملة فيوفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، 

 مؤسساتاللحصول  ). ومع هذا، ال تزال المعامالت النقدية مهيمنة، وتظل التكنولوجيا المالية قناة صغيرة نسبيا٢-٥على التوالي (الشكل البياني 
ركز أيضا على تتمويل. وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ال تزال االستثمارات في التكنولوجيا المالية محدودة لكنها الالصغيرة والمتوسطة على 

  والعمالت الُمَشفَّرة).  اإللكترونية المحمولة(المحافظ  الدفعحلول 

 نمو التكنولوجيا المالية  إمكاناتالمعوقات أمام 

عتماد مزيد من الحلول ال وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى مواتية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالداخلية الظروف 
يؤدي إلى التجارة اإللكترونية  نمومصدر كبير للمستهلكين المحتملين، كما أن هو من السكان نسبة كبيرة الذي يشكل  ٧جيل األلفيةف المالية المبتكرة.

. الءل الوصول إلى العميسهإلى تالمنطقتين الهواتف المحمولة في كثير من بلدان  تغلغلزيادة تؤدي الرقمية، بينما على المنتجات المالية  الطلب زيادة
بسبب ارتفاع أعداد السكان الذين ال يتعاملون مع  مدفوعات العابرة للحدودالوسائل و البديلة التمويل  مصادر علىكبير كامن طلب وهناك كذلك 

        ٨ن.ئيوالالج رة والمتوسطة والعمالة المهاجرةالصغي المؤسساتمقدمة إلى ال المصرفية الخدماتالجهاز المصرفي، وعدم كفاية 

 نمو التكنولوجيا المالية: تواجه كبيرة هيكلية ومؤسسية وعلى صعيد السياسات  هناك معوقاتومع هذا، ال تزال 

  وكازاخستان واإلمارات العربية كن هناك سوى أربعة بلدان (هي أرمينيا وجورجيا تلم  ،٢٠١٦في نهاية عام  :بيئة األعمال بوجه عامضعف
حد من ت األجنبية إلى األسواق الكيانات دخول يود علىال تزال القو المتحدة) في الُربيع األعلى في مؤشر ممارسة األعمال الذي يعده البنك الدولي. 

 .  األسواقبالفعل إلى  القائمةشركات التكنولوجيا المالية العالمية  إمكانية دخول

  على سبيل  :حصص الملكية الخاصة ورؤوس األموال المخاطرة التي ارتكز عليها نمو التكنولوجيا المالية في االقتصادات المتقدمةندرة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في حالة من الركود عند  منطقة ص الملكية الخاصة ورؤوس األموال المخاطرة فيقيمة كل استثمارات حص المثال،

مركزة في اإلمارات ال تزال االستثمارات كذلك يالحظ أن ). ٣-٥أسعار النفط (الشكل البياني انخفاض  ظلفي أكثر تراجعت قد حوالي مليار دوالر و 
    ).     BVCA 2013التنظيمية التي تفرض القيود (دراسة  عدة عوامل مقيدة للنمو، بما فيها القواعد توجدالعربية المتحدة بينما 

                                                 
 ت البيانات "بلوكمجموعاتقنية سالسل اإلنترنت، والمحافظ الرقمية، والتحويالت النقدية الدولية والخدمات القائمة على عبر المحمولة و  األجهزةاستخدام تشمل الدفع ب لدفعاحلول  ٦

 ،والتمويل الجماعي ،، ومنها منصات مقارنة القروضمن الشركات المبتدئة في هذا المجال %٣٠فتمثل  لول اإلقراض وتعبئة رؤوس األموالحأما تشين" مثل العمالت المشفرة. 
  واإلقراض بين النظراء.    

   الشباب في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أكبر من ذلك ونسبةدون سن الخامسة والعشرين،  امن سكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي %٦٠أكثر من  هناك ٧

متوسطة  في البلدان %١٨من مجموع القروض المصرفية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مقابل  %٨الصغيرة والمتوسطة على  المؤسساتعلى سبيل المثال، تحصل  ٨
). Lukonga and others 2014الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ودفع النمو في المنطقة (دراسة  المؤسساتم األهمية البالغة لدور برغالدخل في أنحاء العالم، 

، بينما البلدان الرئيسية المتلقية للتحويالت هي أرمينيا ومصر وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان في الخارج وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي مصدرا رئيسيا لتحويالت العاملين
  ). Lukonga and others 2016واألردن ولبنان وطاجيكستان (دراسة 



٤ 

  ٩األطر التنظيمية للخدمات المالية الرقمية رتطويلرغم العمل الجاري  :القطاع هذا نمويعيق  الفجوات التنظيميةعدم اليقين القانوني بسبب 
 ١٠المالية.لتكنولوجيا لواعد تنظيمية أخرى قفي وضع كان محدودا التقدم فإن إصدار النقود اإللكترونية في معظم البلدان اآلن،  بشأنقوانين  ووضع

ال توجد في كثير . و قليل من البلدان (مصر والمغرب وتونس)ال توجد قواعد تنظيمية للنقود اإللكترونية المحمولة إال في عدد على سبيل المثال، 
). ولم تتم تهيئة World Bank 2014(تقرير البيانات خصوصية لحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية وال قوانين لأطر من البلدان أيضا 

عقبة كبيرة أمام دخول  بنوكلفي االكبير  رأس المال التنظيمي شكليكما لتكنولوجيا المالية، خصائص االقواعد التنظيمية االحترازية بما يتالءم مع 
     .   المبتدئة إلى األسواق التكنولوجيا المالية شركات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلنترنت والهواتف المحمولة ةجودة خدم ولكنفي السنوات األخيرة، بدرجة كبيرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  معدالت تغلغل عاارتف 
ال يزال منخفضا في عدة  هاتغلغللكن معدل فقد وصلت خدمة اإلنترنت إلى جميع البلدان،  :اعتماد التكنولوجيا المالية من معوقاتال تزال  وأسعارها

أذربيجان ودول مجلس التعاون الخليجي  هيأعلى مستويات التقدم  البلدان التي حققتنترنت عالية السرعة محدودة ومكلفة. و بلدان، وخدمة اإل

                                                 
هذه الخدمات، وتقديم  بمزاياوعي ال، وزيادة والرقمي ونياإللكتر  لدفعاخدمات لتنظيمية قواعد ان وطاجيكستان لديها برامج مع البنك الدولي لوضع ستأذربيجان وجمهورية كازاخ ٩

المحمولة، بهدف تعزيز االحتواء المالي للسكان الذين ال يتعاملون مع الجهاز المصرفي وٕادخال  عبر األجهزةتعميم منتجات الخدمات المالية  بشأنالمشورة للشركات الخاصة 
  م المالي الرسمي.التدفقات من تحويالت العاملين في الخارج في النظا

ألغراض عدة منها تنظيم التمويل اإلمارات العربية المتحدة هي من بين عدد قليل من البلدان التي تتخذ خطوات استباقية لوضع قواعد تنظيمية للتكنولوجيا المالية، وذلك  ٠١
  الجماعي والعمالت الرقمية. 
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 Thomson Reuters Datastream, 2016.المصدر: 
مجموع االستثمارات هو حاصل استثمارات حصص الملكية الخاصة من خالل ١

رأسمال النمو ورأس المال المخاطر وصناديق االستثمار المتوازن وشراء 
 الحصص الكاملة وغيرها. 

 Thomson Reuters Datastream, 2016.المصدر: 
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خدمة اإلنترنت والهواتف المحمولة على حد سواء. وفي بعض البلدان األخرى (جيبوتي وباكستان والسودان  معدالت تغلغلولبنان، حيث ارتفعت فيها 
إمكانية عدم من شأن كذلك،  ).٤-٥كل من خدمة اإلنترنت والهواتف المحمولة (الشكل البياني  تغلغلليمن)، تنخفض معدالت وطاجيكستان وا

في المحمولة باهظة تكاليف استخدام األجهزة كما أن األسواق،  ؤتجز األجهزة المحمولة أن تتسبب في ب اإللكتروني نظم الدفعالتواصل فيما بين 
    ١١(أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان).بعض البلدان 

  

  

  

  

 قام عدد قليل للغاية من البلدان بإنشاء حاضنات وُمَعجَّالت (مصر ولبنان واإلمارات العربية  ال يزال محدودا: األوسعلدعم المؤسسي ا
والبحرين والمملكة العربية السعودية) تسمح لشركات  ظبي أبومختبرات تنظيمية (إنشاء أو  ،المتحدة) للمساعدة على زيادة الشركات المبتدئة

 . الفعليةبيئة الالتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية باختبار االبتكارات في 

  يتطلب  :أمام الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية ةالوعي المالي قيودا رئيسيمستويات على جانب الطلب، تشكل "فجوة الثقة" و
مسح لوفقا ل). و He and others 2017توافر الثقة للحد من عدم اليقين واحتواء تكاليف المعامالت (دراسة  لدفعاستخدام التكنولوجيا المالية كقناة ل

أن الثقة هي إحدى العقبات  تبينللشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ُأجري مؤخرا الذي 
كذلك إلى "فجوة الثقة" كأحد الدوافع الرئيسية قد وردت اإلشارة ). و WAMDA 2016والمستوى التعليمي للعميل (تقرير  الترويجالرئيسية، إلى جانب 

  لزيادة التعاون على نطاق أوسع بين الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك.    

                                                 
من سكان أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان (تقرير  %٨٠في حالة أكثر من على من دخل األسرة  %١٠ باقة أساسية من خدمات الهواتف المحمولةتتجاوز تكلفة  ١١

World Bank 2017a  .(  

 صفر

  ٤-٥الشكل البياني 

  البنية التحتية لألجهزة المحمولةتغلغل اإلنترنت و 
 تغلغل اإلنترنت -١

 (% من السكان)
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 GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) 2016.و، International World Internet Statistics 2016 المصادر:

 هجرة التكنولوجيا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -٢
 (الربط %) 

 

 2Gالجيل الثاني   3G الجيل الثالث  4G الجيل الرابع

 صفر
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تصبح من القيود قد نظامية، و المخاطر الو بالسمعة،  واإلضرارمالية، الخسائر الالتشغيل، وتكبد  ات فياضطرابإلى  الهجمات اإللكترونية ؤديتوقد 
فإن اتساع نطاق  ليس حالة تنفرد بها التكنولوجيا المالية، الخطر اإللكترونيوبرغم أن  .األمن المعلوماتيالمعوقة ما لم يتم العمل على تقوية أطر 

الهجمات سوى عدد قليل من  أنه لم ينجحبرغم فضال على ذلك، . القراصنة اإللكترونيين نقاط نفاذ زيادةالحلول الرقمية أدى إلى  خالل من الربط
 تشير التقاريرفإن على المؤسسات المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى،  اإللكترونية

. وفي وازديادها تعقيدا اإللكترونيةجرائم الطبيعة  مع سرعة تطور) Symantec 2017إلى ارتفاع عدد الهجمات على البنوك في المنطقة (دراسة 
أشارت التقارير ، ٢٠١٦في نهاية ف. تتسم بالضعف في كثير من البلدان بوجه عام الخطر اإللكترونيمواجهة ات زال استعدادت، ال نفسه قتالو 
)ITU 2017 سبعة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  إال في األمن المعلوماتيو  اإللكترونية جرائمالتشريعات بشأن  دو وج عدم) إلى

وسطى وأفغانستان وباكستان (الجزائر ومصر وُعمان والمغرب وقطر وتونس واإلمارات العربية المتحدة) وأربعة بلدان في منطقة القوقاز وآسيا ال
  (أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان).  

  نمنطقتيلالستفادة في ال إمكانية كبيرةالتكنولوجيا المالية: 

كفاءة  فإلى جانب رفع .الحرجة التي تواجههما) ويمكن أن تخفف وطأة بعض التحديات ١-٥(اإلطار  لمنطقتينل مزايا كبيرةالتكنولوجيا المالية  تتيح
في تحقيق األهداف األوسع وهي النمو االحتوائي وتنويع النشاط  تسهم نأ يمكن التكنولوجيا الماليةفإن العمالء،  خدمة ينتقديم الخدمات المالية وتحس

    االستقرار المالي من خالل عدة قنوات: تحقيق االقتصادي و 

  الهواتف المحمولة إلى حد يتجاوز عدد استخدام  تغلغلمع  ١٢االحتواء المالي:تحقيق النمو االحتوائي وتنويع النشاط االقتصادي من خالل
كالن الحسابات المصرفية في كثير من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (الش

السكان  نسبةفي تخفيض يمكن أن يساعد ، مالئمةالتنظيمية القواعد ال، مع وضع المحمولة األجهزةباستخدام  الدفع)، فإن ٥-٥و ٤-٥البيانيان 
الصغيرة  والمؤسساتمصادر بديلة لتمويل األسر  ومن الممكن أن تقدم التكنولوجيا المالية كذلك). ٢-٥الذين ليست لديهم حسابات مصرفية (اإلطار 

الصين  في حالةة عبر اإلنترنت، كما يتضح السوق مثل اإلقراض بين النظراء وتمويل التجار المتوفرة في والمتوسطة من خالل منصات اإلقراض 
الصغيرة  للمؤسساتزيادة اإلقراض المصرفي  على). وعالوة على ذلك، فإن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد ٢-٥والمملكة المتحدة (اإلطار 

، وكذلك توفير خدمة فائقة )big dataالبيانات الضخمة عدم اتساق المعلومات (مثل تحليل  تحد منوالمتوسطة بتطبيق الوسائل التكنولوجية التي 
بالوسائل الرقمية يفتح مسارا للبيانات  الدفع. وٕاضافة إلى ذلك، فإن باستخدام تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعةفي حفظ سجالت الضمانات 

فرص ل المنشئالتنوع االقتصادي والنمو  تحفيزلتكنولوجيا المالية ل يمكنتقييم الجدارة االئتمانية حتى للمؤسسات الصغرى. و فرصة لمقرضين يتيح ل
(دراسة تين منطقالالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أحد القيود التي تعوق  يشكلوهو ما تمويل، الالحصول على  فرص من خالل تحسينالعمل 

Lukonga and others 2014( .     
 
  
  

                                                 
  ي في المنطقة. ، اعتمد مجلس محافظي المصارف المركزية العربية "اليوم العربي للشمول المالي" وذلك برهان على االلتزام بتعجيل وتيرة االحتواء المال٢٠١٦في إبريل  ١١
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 مثل العمالت االفتراضية،  –التكنولوجيا المالية والحلول المالية المبتكرة ذات الصلة إن  :التجارة عبر الحدود وتحويالت العاملين في الخارج
 في توفيريمكن أن تساهم  –تشين" ومنصات النظراء  ودفاتر الحسابات الرقمية الموزعة القائمة على تكنولوجيا سلسلة مجموعات البيانات "بلوك

ة أو شركات تحويل األموال التي تعتمد على مقارنة بالبنوك التقليديالمردودية شفافية و زيادة الكفاءة و بارتفاع التتسم  مدفوعات العابرة للحدودللآليات 
 تينمنطقالفي بعض بلدان المصرفية المراسلة عالقات  انقطاعالتحديات التي يفرضها من حدة تخفيف بذلك يمكن العالقات المراسلة المصرفية. و 

 ). IMF 2017، وتقرير Erbenova and others 2016(دراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 :التكنولوجيا المالية في تحقيق االستقرار المالي بتخفيض تكاليف التشغيل في من الممكن أن تسهم  االستقرار والنزاهة في القطاع المالي
السياسية -التوترات الجغرافية بينما تؤديٕاضافة إلى ذلك، و إدارة المخاطر وكشف االحتيال. غراض تحليل البيانات الضخمة ألالبنوك وتسهيل 

البيانات دور مهم في تسهيل  إلىمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، سيكون للتكنولوجيا التي تستند  إلى تزايد أهمية التعامل مع قضاياالجارية 
 . تنفيذهاللقواعد التنظيمية مع انتقال البلدان من مرحلة تحسين القواعد التنظيمية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى مرحلة  االمتثال

 :لتوسع في يمكن لالحكومية، بينما  أداء المدفوعاتتحصيل اإليرادات و كفاءة  رفع تيسير التحول الرقميمن شأن  العمليات المالية والنقدية
تشجيع انتقال آثار السياسة النقدية. وفي الواقع، تعمل ُعمان بالفعل على فعالية سهم في الحتيال وييحد من اسائل الدفع اإللكترونية أن دام و استخ

كازاخستان إصدار سندات حكومية باستخدام تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية  وتعتزمة، يمدفوعات الحكومالاستخدام الوسائل اإللكترونية في أداء 
    الموزعة والهواتف المحمولة. 
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 (% من السكان، آخر قيمة متاحة)

  ٥-٥الشكل البياني 

الحصول على التمويل في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى 

 الحصول على التمويل -١
(%) 

 المصدر: البنك الدولي.
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إطالق إمكانات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا 
 الوسطى

التكنولوجيا  تتيحهااإلمكانات التي ألوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى يدرك صناع السياسات في منطقة الشرق ا
اإلصالحات وتتضمن األولويات  المزيد.عمل تخذ بعض البلدان خطوات استباقية نحو توفير بيئة مواتية؛ ولكن ال تزال هناك حاجة إلى يالمالية و 

، وتحسين بيئة األعمال، ومعالجة الفجوات في األمن المعلوماتيوحماية المستهلك و  يةالتنظيمالقواعد المعنية بطر األالرامية إلى سد الفجوات في 
  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى جانب اتخاذ تدابير لمعالجة فجوة الثقة. 

ومن شأن مراجعة األطر  رات في األطر القانونية والممارسات التنظيمية.يا المالية وضمان إدارة المخاطر، يتعين إجراء تغيتطور التكنولوجيدعم ول 
المتعلقة بإصدار التراخيص أن يساعد على ضمان وضوح القوانين القائمة في تناول المنتجات المالية الرقمية األطر القانونية والتنظيمية والرقابية و 

أن يسهل  المختبرات التنظيميةلتوسع في استخدام يمكن لو . على النحو الكافي ة المخاطر التي تنشأ من المنتجات ونماذج األعمال المبتكرةومعالج
القواعد التنظيمية  التحول من وضعمالئم. ويتعين كذلك النحو الالمالية بصورة أفضل وضمان تصميم القواعد التنظيمية على التكنولوجيا فهم مخاطر 

إطار  ضمنالتصاالت قطاع ال تنظيميةالجهات ال دراج)، بينما يتعين إHe and others, 2017(دراسة  النشاط وضعها حسب إلى الكيان حسب
  التعاون. 

غم أن المعايير التنظيمية القائمة تعالج وبر  .المعززة الرقابةب واقترانهاوينبغي دعم اإلصالحات الرامية إلى تحقيق االمتثال للمعايير التنظيمية الدولية 
لتكنولوجيا تقتضي المراقبة المستمرة لتحديد ما ينشأ من مخاطر على هذه ال المتطورةفإن الطبيعية التكنولوجيا المالية،  اتالمخاطر المصاحبة البتكار 

الجهات التنظيمية والبنوك المركزية األولوية لرصد المخاطر  تعطيينبغي أن التكنولوجيا المالية، استخدام االستقرار المالي ومعالجتها. ومع تزايد 
 كذلك لتحديد األولوية تعطيموال وتمويل اإلرهاب، وأن المالية الكلية وضمان عدم تحول الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى أدوات لالحتيال وغسل األ

، والحفاظ على صحة أوضاع المؤسسات المالية وسالمة وكفاءة أداء لخدماتلهذه ا طرف ثالثتقديم من التي قد تنشأ مخاطر التشغيل  ومعالجة
  وينبغي تعزيز القدرات الرقابية لكي تظل مالئمة وفعالة. نظم المدفوعات نظرا التساع دور الشركات غير المالية. 

من خالل  الربطاتساع نطاق أدى  فقد التنظيمية. تأن يكون منع وقوعها على قمة أولويات الجهاينبغي و  خطرا نظاميا الهجمات اإللكترونية وتشكل
 ألمن المعلوماتيل. ويتعين وضع أطر الهجمات اإللكترونيةنجاح  احتماالت مما يزيد من، القراصنة اإللكترونييندخول  منافذالحلول الرقمية إلى زيادة 

    . متابعتها والتعافي من آثارهاو بشأنها وتبادل المعلومات  ورصدها الهجماتلوقاية من خطط للعمل بصورة شاملة لتوفير ل

 المبتكرة. ويتعين تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين مؤسسات األعمال من االعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية
وخفض تكاليفها وضمان إمكانية اإلنترنت ومرافق االتصاالت عبر الهواتف المحمولة، وزيادة سرعتها،  تغلغلزيادة ل توجد حاجة في كثير من البلدانف

   عن طريق الهواتف المحمولة. الدفع  نظمالمتبادل بين  التواصل

ود على االستثمارات األجنبية تخفيف القي وسوف يسهم يساعد على دعم التكنولوجيا المالية.أن إجراء إصالحات أوسع نطاقا لبيئة األعمال من شأن و 
بالفعل. ويتعين كذلك النظر في  القائمةتكنولوجيا المالية زيادتها بوتيرة أسرع من خالل دخول شركات ال توفير مزيد من رؤوس األموال وتسهيل في

  . إصالحات األسواق الرأسمالية والتوسع فيورأس المال الُمخاِطر  حصص الملكية الخاصةالعوامل التي تقيد 



٩ 

وينبغي أن ترتكز برامج التوعية المالية على  .واستخدامها االستفادة من الخدمات المالية الرقمية أن تسمح بزيادةالمالية  من شأن زيادة التوعيةوأخيرا، 
 He andأطر حماية المستهلك وقد تقتضي وضع قواعد قانونية جديدة لبيان الحقوق وااللتزامات داخل المشهد المالي العالمي الجديد (دراسة 

others, 2017 .(      
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  معلومات أولية –: التكنولوجيا المالية ١-٥اإلطار 
، إنما مرت بعملية متواصلة من االبتكار والتطور والتكنولوجيا المالية ليست جديدة مشهد الخدمات المالية. تحويلحاليا في التكنولوجيا المالية  تسهم

ديدة ودخول تسهيل اعتماد نماذج عمل ج إلىالتكنولوجي السريع وتفضيل العمالء للقنوات الرقمية  ومع هذا، فقد أدى التقدم قرون.امتدت على مدار 
" إلى العمالء في المجاالت الرئيسية باألعمال المصرفيةلتقديم "خدمات ذات صلة في المعادلة شركات غير مالية أسرع حركة (االتصاالت والتكنولوجيا) 

البنى التحتية  باإلضافة إلى ،وتعبئة رأس المال المساهم ،لجهاز المصرفي، بما فيها مدفوعات التجزئة والجملة، وعالقات العمالء، وتقديم االئتمانعمل ال
  ). ١-١-٥لألسواق المالية، وٕادارة الثروات والتأمين (الشكل البياني 

 ١-١-٥الشكل البياني 
 ابتكارات التكنولوجيا المالية واالستقرار المالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 من شأن. و وتيسير الخدماتر مزيد من الخيارات، ، وتوفيالفوري لدفعاكانخفاض التكاليف التي يتحملها العمالء، و  وتوفر التكنولوجيا المالية فرصا هائلة،

كافية، ومن المصرفية الخدمات يفتقرون للالصغيرة والمتوسطة الذين  المؤسساتألفراد وأصحاب ل تيسير فرص الحصول على التمويلالتكنولوجيا المالية 
تحصيل في الحكومية عمليات الكفاءة  استخدام المنصات الرقمية لرفعالحكومات  بوسعو . أعلى وأكثر احتواء لجميع شرائح السكانثم تحقيق نمو 

االمتثال للنظم والقواعد (راجع دراسة  زإمكان البنوك االعتماد على الوسائل التكنولوجية في رفع الكفاءة، وتقوية إدارة المخاطر، وتعزيوب. والدفعاإليرادات 
Lukonga ؛ وتقرير )(قيد اإلصدارFSB 2017 .(     

وينطبق ذلك أيضا على االئتمان والسيولة ومخاطر التركز والتشغيل فضال على المخاطر . وللتكنولوجيا المالية كذلك انعكاسات على االستقرار المالي
أن هذه المخاطر  المالية الكلية والمخاطر األخرى على االستقرار المالي، مثل مسايرة اتجاهات الدورة االقتصادية وصيرفة الظل والنزاهة المالية. وبرغم

ف اطر أقدمها تأشكال الترابط الجديدة، وزيادة االعتماد على الخدمات التي ظهور ، و نمو التكنولوجيا الماليةسرعة مع وطأتها قد تزداد فليست جديدة، 
ومن المخاطر المحتملة كذلك ظهور شركات التكنولوجيا المالية المحيط التنظيمي.  خارج، وخدمات البيانات) السحابيةواحتمال تركزها (الحوسبة  ةثالث

(راجع تقرير  الخطر اإللكترونيواالضطرابات التي تسببها كبرى شركات التكنولوجيا (مثل أمازون وغوغل وأبل وفيسبوك) وتزايد المؤثرة على النظام، 
FSB 2017  .(  

 عالقات العمالء 

 صيرفة التجزئة والصيرفة التجارية

 صيرفة وأسواق الجملة

المحافظ الرقمية، والمدفوعات عبر األجهزة 
المحمولة، والنقود اإللكترونية، والمدفوعات عبر 

 الحدود، والقياسات الحيوية 

التركز في الطرف الثالث من مقدمي  •
 الخدمة 

 نقطة الفشل الواحدة •

  مخاطر تقلب الودائع والسيولة  •
 حماية البيانات  •

 مخاطر نموذج العمل  •
 قضايا حماية المستهلك  •
 مسايرة اتجاهات الدورة االقتصادية  •
 عدم اختبارها في فترة هبوط النشاط  •
 صيرفة الظل  •

والتمويل الجماعي، وتحليل  اإلقراض بين النظراء،
 البيانات الضخمة، والمقبوضات

 اإلنترنت • 

 المحمولة والذكيةالهواتف • 

 الحوسبة فائقة السرعة • 

الذكاء االصطناعي وخوارزميات  •
 الَتَعلُّم اآللي 

 تكنولوجيا الروبوت • 

 الحوسبة السحابية • 

 الهوية الرقمية/ القياسات الحيوية• 

 تشين  تقنية بلوك• 

البيانات الضخمة وتحليل • 
 البيانات 

 

 قضايا االستقرار المالي ابتكارات التكنولوجيا الماليةالوسائل التكنولوجية  العمليات المصرفية

 خدمات مدفوعات التجزئة

المجمعات، وأدوات المقارنة والتحويل، وواجهات 
 برمجة التطبيقات، والمستشار اآللي، وتحديد الهوية 

 

مل
شا

ك 
بن

 

 التقلب المفرط في أسعار األصول  •
 ضعف أداء السوق  •

التداول عالي التواتر، والخوارزميات، وتكنولوجيا 
 الروبوت 

مقدمو خدمات البنية التحتية  •
  الحيوية 

مخاطر تكنولوجيا المعلومات  •
 والمخاطر القانونية والسيبرانية 

العمالت الرقمية، ومسك السجالت، والتجارة 
والعقود الذكية، واألصول اإللكترونية بين الشركات، 

 الرقمية

البنية التحتية لمدفوعات الجملة وعمليات 
 المقاصة والتسوية 
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 : التكنولوجيا المالية والتجربة الدولية٢-٥اإلطار 

الخطر ومرونة االبتكار وضرورة إدارة  من ناحية بين اإلشراف التنظيميتحقيق التوازن تكنولوجيا المالية إلى أهمية الفي مجال مختارة بلدان تجارب  تشير
، المخصصة ، والحاضنات والُمَعجِّالتهدوافع النمو القواعد التنظيمية والسياسات التي مكنت من تحقيق وقد تضمنت .من ناحية أخرى اإللكتروني
توافر و سواء)، ووضوح التوجيهات، وشركات التكنولوجيا المالية على حد  رائدة(الشركات القطاع هذا الاألطراف الفاعلة في  الوثيقة في جهودوالمشاركة 

المحمولة،  واألجهزة االنفتاح أمام االستثمار األجنبي)، وجودة البنية التحتية لخدمات اإلنترنت والهواتف(بما في ذلك  رأسمال النموالمال األولي و  رأس
  وتوافر المواهب المحلية، وهيكل السوق، ودرجة التطور المالي. 

المالية ويرتكز نموها على البنية التحتية عالية الجودة، ووفرة المواهب ورؤوس  شرائح الخدمات، تغطي شركات التكنولوجيا المالية كل الواليات المتحدةفي 
القواعد التنظيمية ب المحيطعدم اليقين ترجع لأحد عوامل الضعف أن  لقطاعاألطراف الفاعلة في هذا اتعتبر و  وكان الدعم الحكومي محدودا،األموال. 
 Lendingعاني بعض شركات اإلقراض في السوق (مثل ي. و الجهات التنظيمية على المستوى الفيدرالي ومستوى الواليات تعدد من مزيج والتي تنشأ

Club(  أعلى لألمن المعلوماتي تتسم بفنية  تم وضع مقاييسقد جودة األصول. و مشكالت و الضعيفة  لضوابط الداخليةاالحوكمة و متعلقة ب أمورمن
   بيانات العمالء.  ات فيإلى حدوث اختراق اإللكترونيةأدى نجاح بعض الهجمات فقد درجات التطور. ومع ذلك 

عبر شبكة اإلنترنت، ومنتجات البيانات والتحليل، والتداول في أسواق  لدفعاالنظراء، و بين عامالت المنموا كبيرا في منصات  المملكة المتحدةوشهدت 
، أطلقت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في ٢٠١٤التنظيمية. وفي  والهيئاترأس المال، والتأمين. وارتكز هذا النمو على الدعم المالئم من الحكومة 

 المؤسساتكذلك على البنوك أن توجه  مختبرا تنظيميا.و مركزا لالبتكار الذي يتضمن  (Project Innovate)" مشروع االبتكارالمملكة المتحدة برنامج "
من التمويل. وال يزال حجم االئتمان الذي  المؤسساتقادرة على تلبية احتياجات هذه في حد ذاتها البديلة إذا لم تكن تقديم التمويل الصغيرة إلى جهات 

والجهات البديلة التي " (البنوك "المنافسة") خدمات الصيرفة المحمولة فقطتقدمه شركات التكنولوجيا المالية صغيرا، غير أن حصة "النشر الرقمي أوال" و"
). وأتاحت الرقابة االحترازية على Ernst and Young 2016b(تقرير  ٢٠١٤في  %١٢إلى  ٢٠١٢في  %٤من  سجلت ارتفاعا حاداتقدم التمويل 

ثمرت اإلقراض بين النظراء نمو االئتمان بشكل كبير من خالل منصات اإلقراض بينما عملت في الوقت ذاته على احتواء المخاطر االئتمانية. واست
لعديد من الشركات اكشفت عن مواطن ضعف في  مؤخراً اإللكترونية "واناكراي" هجمة ، ولكن األمن المعلوماتيالمملكة المتحدة كذلك بشكل كبير في 

  مما يشير إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود الدفاعية.  ،المالية وغير المالية

رنت والهواتف اإلنت معدالت تغلغلسرعة نمو التجارة اإللكترونية، والزيادة السريعة في  هينمو التكنولوجيا المالية العوامل الدافعة ل كانت، الصينوفي 
بالدعم التنظيمي وسهولة الحصول على  اقترنت، الرائدةعلى خدمات كافية من المؤسسات المالية  المستهلكينالمحمولة، وعدم حصول عدد كبير من 

الصغيرة والمتوسطة الذين ال يحصلون على خدمات مصرفية كافية (أو ال يملكون حسابات مصرفية) فقد  المؤسساترأس المال. أما األفراد وأصحاب 
. وُوِضَعت قواعد تنظيمية التي تستفيد من بيانات التجار المتاحة للمستخدمينمن منصات اإلقراض بين النظراء وشركات التجارة اإللكترونية  أفادوا بشدة
النظراء، وكذلك عمليات اختراق البيانات، ولكن المعامالت بين يانات في مواجهة التحديات التي ظهرت مؤخرا في قطاع لخصوصية الب وأطراحترازية 

التي "واناكراي" العالمية فيروس الفدية في أعقاب هجمة  األمن المعلوماتيقوانين أشد بشأن متراخية نسبيا. ووضعت الصين  ال تزالالقواعد التنظيمية 
         ).  Ernst and Young 2016a(تقرير  المصرفيةعمليات لابعض ضرت بأ

المناهج التنظيمية والرقابية الجديدة. وتشمل بعض األمثلة نماذج ناجحة على االحتواء المالي الرقمي، إلى جانب  إفريقيا جنوب الصحراءوظهرت في 
 World Bank(تقرير من األسر في غضون أربع سنوات  %٨٠في كينيا، الذي نشر تكنولوجيا الهواتف المحمولة ليغطي  ”M-Pesa“نموذج 

التنظيم يسمح للبنوك والشركات غير المالية (بما فيها  في) المؤسسات(وليس  يقوم على الوظائف). كذلك اعتمد البنك المركزي في كينيا منهجا 2016
غرب إفريقيا في نشر استخدام التكنولوجيا في تقديم  نجحت بلدانو مشغلي شبكات الهواتف المحمولة) بتقديم الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة. 

 . تحويالت العاملين في الخارجبما في ذلك لحدود، العابرة لالخدمات المالية 
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