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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي 

ــة لضمــان  ــدول العربي ــراً أمــام ال ــاً كبي ــل عــام 2021 حتدي َمّث
تعــددت  والتــي  كوفيــد-19  جائحــة  مــن  التعــايف  مســارات 
الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي واملؤسســي  آثارهــا علــى 
للــدول العربيــة وقــد ارتبــط  مســار التعــايف بعــدد مــن العوامــل 
املتباينــة  بــن الــدول منها: مســار اجلائحة ومعدالت احلصول 
علــى اللقاحــات املختلفــة، والوضــع االقتصــادي األولــي ونقــاط 
الضعــف األساســية قبــل بــدء اجلائحــة، ومــدى تنــوع الهيــكل 
وعلــى  احمللــي  املســتوى  علــى  الدعــم  وحــزم  االقتصــادي، 
مســتوى دعــم املؤسســات الدوليــة، إضافــة إلــي التوجــه نحــو 
االقتصــاد األخضــر الــذي أظهــرت اجلائحــة أهميتــه املتزايــدة 

ــق التعــايف الســريع. ــه يف حتقي ــه ومرونت وقدرت

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي
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فيمــا يتعلــق بتلبيــة احتياجاتهــا اإلجماليــة مــن التمويــل وقــدرة 
التقليديــة  الديــن  أدوات  خــالل  مــن  التمويــل  إلــى  الوصــول 
املتاحــة يف أســواق رأس املــال دون االضطــرار إلــى منــح شــروط 

ــة.  ــات الدائن ــة للجه امتيازي

ــدرة اقتصــادات دول  ــروة الســيادية ق ــق الث ــا عــززت صنادي كم
مجلــس التعــاون اخلليجــي علــى التغلــب علــى عقبــات انخفــاض 
أســعار النفــط وتداعيــات جائحــة كوفيــد-19، فوفقــاً لوكالــة 
ــدرة  ــة املق ــإن األصــول الســيادية اخلارجي ــش، ف ــف فيت التصني
املتحــدة  العربيــة  اإلمــــارات  يف  الســيادية  الثــروة  لصناديــق 
إلــى  )أبوظبــي( والكويــت وقطــر كافيــة لتغطيــة مــن خمــس 
ــي  ــى ثمان ــاق احلكومــي ومــن ســت إل ــي ســنوات مــن اإلنف ثمان

ســنوات مــن العجــز غيــر النفطــي باملســتوى احلالــي.

وعلــى مســتوى احلصــول علــى التطعيمــات واللقاحــات اخلاصــة 
بكوفيــد-19، فقــد ربطــت العديــد مــن دول العالــم إجــراءات 
التحفيــز االقتصــادي وفــك القيــود وخاصــة يف مجــال الســياحة 
واخلدمــات  الســلع  وتبــادل  عامــة  بصفــة  الطيــران  وقطــاع 
مبعــدالت التطعيــم، وبنــاء علــى ذلــك أظهــرت دول املنطقــة 
ودول  تعانــي  ودول  قائــدة  دول  بــن  كبيــراً  اختالفــاً  العربيــة 

صاعــدة واعــدة فيمــا يتعلــق بوتيــرة إطــالق اللقاحــات. 

الفصل األول

لــأداء  ملخــص  بعــرض  األول  الفصــل  يف  التقريــر  يبــدأ 
وتشــير  العربــي.  للوطــن  العــام  املســتوى  علــى  االقتصــادي 
ــي  ــي احلقيق ــي اإلجمال ــاجت احملل ــاض الن ــى انخف ــات إل البيان
للمنطقــة العربيــة بنســبة 3.4 يف املائــة عــام 2020. وعلــى 
الرغــم مــن هــذا االنخفــاض فهــو ميثــل حتســن بنحــو 1.6 
نقطــة مئويــة مقارنــة بتوقعــات أكتوبــر 2020، ممــا يعكــس 
اســتجابات قويــة للسياســيات املطبقــة عبــر الــدول وانتعاشــاً 
كبيــراً خــالل النصــف الثانــي مــن العــام ال ســيما بالنســبة 

للــدول املصــدرة للبتــرول. 

كمــا أثــرت اجلائحــة علــى أداء املاليــة العامــة والتــي حتســنت 
أرصدتهــا يف عــام 2021 يف العديــد مــن الــدول العربيــة جــراء 
عــام  خــالل  بالوبــاء  املتعلقــة  التوســعية  اإلجــراءات  انتهــاء 
2020، ومت اســتئناف ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة يف بعــض 
الــدول العربيــة بالرغــم مــن ارتفــاع أعبــاء الديــون املرتفعــة.

ويرصــد التقريــر دور صناديــق الثــروة الســيادية )SWFs( يف 
توفيــر مصــدات ماليــة قويــة وقــت األزمــات لعــدد مــن الــدول 
العربيــة، منهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة 
الســعودية وقطــر والكويــت، وهــو مــا مينحهــا قــوة إيجابيــة 
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ففــي نوفمبــر 2021، كان معــدل احلصــول علــى اللقاحــات يف 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 213.8 جرعــة لــكل 100 شــخص، 
والبحريــن 160.51 جرعــة، وقطــر 165.88 جرعــة، وهــو ميثــل 
معــدل قيــادي علــى مســتوى العالــم مــن حيــث عــدد اللقاحــات.

وتعــد دول اخلليــج العربــي مــن الــدول املتقدمــة علــى مســتوى 
العالــم يف معــدالت احلصــول علــى اللقــاح، بــل تفــوق املتوســط 
العاملــي حيــث تزيــد نســب التطعيــم عــن 80 % مقارنــًة بــدول 
الوطــن العربــي وإفريقيــا بصفــة عامــة. يف حــن أن معــدالت 
التطعيــم علــى اجلانــب اآلخــر يف كل مــن اليمــن والعــراق 
وســوريا يتراجــع عــن الركــب نتيجــة الصراعــات الداخليــة، 
حيــث قدمــت هــذه الــدول أقــل مــن لقاحــن لــكل 100 شــخص 

حتــى نوفمبــر 2021. 

اللقــاح  إنتــاج  يف  التوســع  أن  فيتــش  مؤسســة  وأوضحــت 
وتوزيعــه بشــكل متســارع وبدعــم مــن املؤسســات الدوليــة أدى 
إلــى تعزيــز مســتويات النمــو يف املنطقــة العربيــة بنســبة 1 %  
تقريبــاً يف عــام 2021 والتســارع إلــى نقطــة إضافيــة بـــ 3/4 
نقطــة مئويــة يف عــام 2022. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع تكلفــة 
التطعيمــات خاصــًة بالنســبة للــدول منخفضــة الدخــل، إال ان 
آثــاره اإليجابيــة والفوائــد االقتصاديــة املترتبــة علــى التطعيــم 

فاقــت بكثيــر التكاليــف املرتبطــة بــه.

الفصل الثاني

ويعــرض التقريــر يف الفصــل الثانــي تقييمــًا ملــدى التبايــن يف 
األداء بــن الــدول العربيــة والتحليــل علــى املســتوى اجلزئــي 
لــكل دولــة برصــد وحتليــل أداء الــدول العربيــة خــالل عــام 
التعــايف بشــكل تفصيلــي عامــي 2020 و2021 مقارنــًة بالعــام 
الســابق علــى جائحــة كوفيــد-19، وعــام 2015 الــذي ميثل عام 
األســاس، حيــث كانــت فيــه األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعية 
يف حالــة اســتقراراً باســتثناء دول عــدم االســتقرار السياســي.

ويتــم ذلــك مــن خــالل ملــف البيانــات التفصيلية لــكل دولة على 
حــده. حيــث مت حتليــل أداء عــدد مــن املؤشــرات االقتصاديــة 
الرئيســية منهــا معــدل النمــو يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 
ومتوســط نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللي اإلجمالي لأســعار 
اجلاريــة، ومعــدل التضخــم ومعــدل البطالــة، ومعــدل االدخــار 
االســتثمار  ومعــدل  اإلجمالــي،  احمللــي  النــاجت  مــن  كنســبة 
كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ويقــدم توقعــات بشــأن 
هــذه املؤشــرات لعــام 2022. إضافــة إلــى األداء القطاعــي 
القتصــاد الــدول العربيــة، علــى مســتوى قطاعــات اإلنتــاج 
الســلعي وقطاعــات اخلدمــات اإلنتاجيــة وقطاعــات اخلدمــات 

ــة. االجتماعي
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ــي جــاءت  ــج العرب ــى مســتوي دول اخللي ــا عل عــام 2022. أم
ــي 2021  ــي لعام ــي اإلجمال ــاجت احملل ــدل منــو الن ــات مع توقع
و2022 لــكل مــن اململكــة العربيــة الســعودية بنحــو %2.8، 
و 4.8%، واإلمــارات العربيــة املتحــدة 2.2% و4.2% علــى 
التوالــي، والبحريــن 2.4% و3.1%، يف حــن بلغــت ســلطنة 
ُعمــان حوالــي 2.5% و 2.9%، وقطــر بنحــو 1.9% و%4، 
أمــا الكويــت فكانــت األقــل بــن دول اخلليــج العربــي لعــام 

2021 بتوقــع منــو 0.95% و%4.9. 

ووفقــاً لتوقعــات صنــدوق النقــد الدولــي فــإن معدل منــو الناجت 
احمللــي اإلجمالــي يف اململكــة املغربيــة بلــغ نحو 5.7% و%3.1، 
ويف اجلزائــر حوالــي 3.4% و1.9%، ونحــو 3% و3.3% يف 
تونــس لعامــي 2021 و2022 علــى التوالــي. بالنســبة ملجموعــة 
الــدول التــي تضــم دول عــدم االســتقرار والصــراع السياســي 
ــل األداء ملؤشــراتها  ــة لتحلي ــانات موثق ــا بيـــ ــر لهــ ــم يتوافــــ لــ
االقتصاديــة وتضــم هــذه الــدول اليمــن، وســوريا، وفلســطن، 

وليبيــا.

ويتنــاول الفصــل الثانــي أيضــاً حتليــاًل ألداء مؤشــرات املاليــة 
العامــة والديــن ومنهــا العجــز/ الفائــض الكلــي كنســبة مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي والديــن العــام وإجمالــي الديــن العــام 

اخلارجــي كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. 

آثار  الجائحة على الدول العربية

وتشــير نتائــج التحليــل إلــى التأثيــر الســلبي للجائحــة علــى 
عربيــة  دوالً  هنــاك  أن  إال  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد 
اســتطاعت اجتيــاز األزمــة بنجــاح، خاصــًة الــدول التــي قامــت 
بإجــراء إصالحــات اقتصاديــة ومنهــا جمهوريــة مصــر العربيــة 
التــي اســتطاعت خــالل عــام األزمــة حتقيــق معــدالت منــو 
ــذي  ــج اإلصــالح االقتصــادي ال ــك بفضــل برنام ــة وذل إيجابي

ــام 2016.  ــة ع ــع نهاي ــه م بدأت

ويف مجمــل األداء، مــن املتوقــع أن حتقــق الــدول العربيــة خالل 
عــام 2021 منــواً إيجابيــاً يقــدر بنحــو 2.8 يف املائــة وفقــاً 
ــات  ــن التوقع ــل م ــي وهــو أق ــد الدول ــدوق النق ــرات صن لتقدي
األولــى التــي أشــارت إلــى ارتفــاع منــو إجمالــي النــاجت احمللــي 
احلقيقــي يف املنطقــة العربيــة إلــى 4.0 يف املائــة يف عــام 
2021،  ولكنــه مــا زال أقــل مــن توقعــات النمــو ملــا قبــل جائحــة 

ــة(. كوفيــد 19 )6 نقــاط مئوي

وتبايــن أداء االقتصــادات العربيــة خــالل عــام 2021، حيــث  
تشــير البيانــات يف التحليــل التفصيلــي إلــى حتقيــق مصــر 
ملعــدل منــو بلــغ 3.3% وتوقــع حتقيــق معــدل منــو يبلــغ %5.2 
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ويف املقابــل مــن املتوقــع أن يتســع عجــز احلســاب اجلــاري 
ملســتوردي النفــط بشــكل طفيــف بســبب ارتفــاع أســعار النفــط 
وارتفــاع الطلــب احمللــي علــى نطــاق أوســع لكــن تظــل الســياحة 
عبئــاً علــى العديــد مــن االقتصــادات يف املــدى القريــب ومنهــا 
مصــر والتــي توجهــت إلى تشــجيع الســياحة الداخلية لتعويض 
حجــم اإلنفــاق. كمــا انعكــس أثــر عجــز احلســاب اجلــاري علــى 
ــا مت اســتعادة  ــن ســرعان م ــة ولك ــات الدولي حجــم االحتياطي

هــذا االنخفــاض.

بعــد ذلــك يعــرض الفصــل الثانــي أيضــاً، األداء التحليلي للدول 
العربيــة يف عــدد مــن املتغيــرات واملؤشــرات العامليــة والتــي 
ترتبــط بــأداء الــدول يف مؤشــرات احلوكمــة والتــي تضــم كل 
من مؤشــر املشــاركة واملســاءلة، ومؤشــر االســتقرار السياســي، 
التشــريعات،  جــودة  ومؤشــر  احلكوميــة،  الفاعليــة  ومؤشــر 

ومؤشــر ســيادة القانــون، ومؤشــر مكافحــة الفســاد.

ويرصــد التقريــر ترتيــب الــدول العربيــة يف كل مــن مؤشــر 
التنافســية العاملــي والــذي ضــم 14 دولــة عربيــة مــن إجمالــي 
141 دولــة ضمهــا املؤشــر عــام 2019 حيــث لــم يصــدر التقريــر 
ــد-19، ويرصــد أيضــاً  ــام 2020 بســبب جائحــة كوفي عــن ع

األداء المالي في الدول العربية

جميــع  يف  العامــة  املاليــة  أرصــدة  تتحســن  أن  املتوقــع  ومــن 
أنحــاء املنطقــة، بســبب ارتفــاع اإليــرادات وانتهــاء اإلجــراءات 
التوســعية املتعلقــة بالوبــاء، واســتئناف ضبــط أوضــاع املاليــة 
العامــة يف بعــض الــدول علــى ســبيل املثــال مصــر والعــراق 
واألردن وُعمــان  بالرغــم مــن أعبــاء الديــون املرتفعــة. وتســجل 
الــدول املســتوردة للنفــط حتســن طفيــف يف العجــز املالــي 
عــام 2021، حيــث ال يــزال النمــو معتــدالً.  وفــى املقابــل، مــن 
ــدان املصــدرة  ــة العامــة للبل املتوقــع أن تتحســن أرصــدة املالي
ــة. ــدات النفطي ــر ممــا يعكــس ارتفــاع العائ للنفــط بشــكل كبي

اجلــاري  ورصيــد احلســاب  باملوقــف اخلارجــي  يتعلــق  وفيمــا 
شــهدت دول املنطقــة ســواء املصــدرة للنفــط أو املســتوردة 
عجــزاً يف حســاباتها اجلاريــة نتيجــة اجلائحــة يف 2020. 
وشــهدت دول اخلليــج عجــزاً يف احلســاب اجلــاري لكــن أدت 
الزيــادة يف أســعار النفــط إلــى حتســن الوضــع اخلارجــي 
بشــكل ملحــوظ. وتشــير التوقعــات إلــى التحســن امللحــوظ يف 
ميــزان احلســاب اجلــاري خــالل عامــي 2021 و2022 حيــث 
يتوقــع أن يعــود ملعــدالت مــا قبــل األزمــة يف عــدد مــن دول 

اخلليــج العربــي. 

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي



2223 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

ترتيــب الــدول العربيــة يف مؤشــر التنميــة البشــرية والــذي 
ضــم 21 دولــة عربيــة مــن إجمالــي 189 دولــة ضمهــا املؤشــر 

عــام 2020.

كمــا يعــرض التقريــر يف هــذا اجلــزء أيضــاً ترتيــب الــدول 
دولــة   13 ضــم  والــذي  العاملــي  االبتــكار  مؤشــر  يف  العربيــة 
عربيــة فقــط عــام 2021 مــن إجمالــي 132 دولــة تضمنهــا 
مؤشــر  يف  العربيــة  الــدول  ترتيــب  أيضــاً  ورصــد  التقريــر، 
تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة والــذي ضــم 21 دولــة عربيــة مــن 

إجمالــي 193 دولــة تضمنهــا التقريــر عــام 2020.

التنميــة  أهــداف  يف  العربيــة  الــدول  بــأداء  يتعلــق  وفيمــا 
املســتدامة )SDGs( يســتعرض التقريــر ترتيــب الــدول العربيــة 
الفقــر،  علــى  القضــاء  ألهــداف  الفرعيــة  املؤشــرات  وقيــم 
والقضــاء علــى اجلــوع والرفاهيــة والصحــة العامــة، وجــودة 
التعليــم، والعمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي، واالبتــكار والبنية 
التحتيــة، وأخيــراً شــركاء التنميــة. ويســتعرض ترتيــب الــدول 
العربيــة يف مؤشــر الــدول الهشــة والــذي احتلــت فيــه مجموعــة 
العربيــة ذات الصــراع وعــدم االســتقرار السياســي  الــدول 

ــاً. ــاً متقدم ترتيب

الفصل الثالث

يتنــاول الفصــل الثالــث مــن التقريــر بنــاء منــوذج جــودة احليــاة 
للــدول العربيــة، فيعــرض اإلطــار املفاهيمــي وأدوات قيــاس 
جــودة احليــاة، ودوافــع بنــاء النمــوذج واإلطــار العــام للنمــوذج 
منظمــة  عــن  الصــادر  احليــاة  جــودة  علــى منــوذج  املعتمــد 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 

وتأتــي أهميــة بنــاء النموذج يف أن جودة احلياة )QOL( كانت 
هدفــاً صريحــاً أو ضمنيــاً للسياســة االقتصاديــة وغيرهــا مــن 
ــث  ــا حي ــام بتحقيقه ــم االهتم ــم يت ــن ل ــة، لك السياســات العام
ــق معــدالت منــو اقتصــادي  ــى حتقي كان االهتمــام ينصــب عل
ــراض  ــي يف ظــل افت ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة للدخــل والن مرتفع
أن املزيــد مــن الدخــل واالســتهالك يســاوي رفاهيــة أفضــل 
وهــو مــا تعــرض لكثيــر مــن االنتقــادات. فعلــى الرغــم مــن أن 
النمــو االقتصــادي يعــد عنصــراً هامــاً مــن عناصــر حتقيــق 
ــا كان  ــس هــو العنصــر الرئيســي كم ــه لي ــاة إال أن جــودة احلي

يتــم قياســها يف املاضــي. 
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وتزايــدت أهميــة جــودة احليــاة يف ظــل أزمــة كوفيــد 19 التــي 
ســلطت الضــوء علــى الترابــط القــوي بــن النتائــج االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة، حيــث انتقــل الوبــاء بســرعة مــن أزمــة 
صحيــة عامــة إلــى أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة عامليــة. 
أثــر ذلــك علــى حيــاة األفــراد واملجتمعــات بعــدة طــرق مختلفــة 
ومــا تبعهــا مــن آثــار قصيــرة املــدى ومــن احملتمــل أن تكــون 

طويلــة األجــل. 

وتفاقمــت آثــار الوبــاء بســبب حتديــات جــودة احليــاة املوجــودة 
مــن قبــل ومنهــا تلــوث الهــواء، والكثافــة الســكانية املرتفعــة 
وانعــدام األمــن الوظيفــي واملالــي وتدهــور احلالــة الصحيــة 
وانتشــار األمــراض املزمنــة. كمــا أدى الوبــاء أيضــا إلــى زيــادة 
االهتمــام بالتهديــدات التــي يتعــرض لهــا التنــوع البيولوجــي 
مثــل تدميــر املســتوطنات الطبيعيــة واســتغالل احليــاة البريــة 
ــة، لذلــك فــإن  ــد مــن خطــر انتقــال األمــراض املعدي ممــا يزي
ــاً دوليــاً  ــاة للشــعوب والــدول أصبــح مطلب حتقيــق جــودة احلي
مــن خــالل األمم املتحــدة وكافــة املؤسســات التــي تســعى إلــى 

ــاة للشــعوب.  ــادة جــودة احلي حتقيــق وزي

متعــدد  مفهــوم  أنــه  علــى  احليــاة«  »جــودة  التقريــر  يُعــّرف 
النطاقــات، حيــث ال يوجــد تعريــف موحــد نظــراً لطبيعتــه 
املتعــددة األبعــاد، حيــث يشــمل جوانــب مختلفــة مــن حيــاة 
اإلنســان مثــل: الصحــة، التعليــم والرفــاه االجتماعي والســعادة 
ــى الفســاد  ومســتوى املعيشــة، كمــا أن احلوكمــة والقضــاء عل
مرتبطــان ارتباطــاً قويــاً بجــودة احليــاة وهــو مــا أدى إلــى إعادة 
النظــر يف مفهــوم التنميــة وإعــالن أهــداف التنميــة املســتدامة. 

أصبحــت جــودة احليــاة منــذ إعــالن أهداف التنمية املســتدامة 
لــأمم املتحــدة عــام 2015 هدفــاً لالســتراتيجيات الدوليــة 
والوطنيــة ومؤشــراً لفعاليــة السياســات. وميكــن تعريفهــا علــى 
الذاتــي  واإلدراك  البشــرية  االحتياجــات  بــن  »تفاعــل  أنهــا 
للوفــاء بهــا مــن خــالل الفــرص املتاحــة لتلبيتهــا وتشــمل ثالث 

مســتويات مجتمعــة:

1 - الفرص املتاحة لســد احتياجات اإلنســان يف الوقت احلاضر 
ــى رأس املــال  ويف املســتقبل والتــي مت بناءهــا باالعتمــاد عل
ــج، والبشــري، والطبيعــي، واالجتماعــي. حيــث  ــي واملنت املال
يوفــر رأس املــال املالــي اإلنتــاج االقتصــادي، علــى الرغــم 
نظــام  إلــى  ويشــير  ذاتــه،  بحــد  منتجــاً  ليــس  أنــه  مــن 
ــن  ــون م ــذي يتك ــادي ال ــال امل ــم يف رأس امل ــة أو التحك امللكي
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األصــول املاديــة الناجتــة والقــادرة علــى توفيــر تدفــق الســلع 
ــوارد  ــال الطبيعــي فيتكــون مــن امل أو اخلدمــات. أمــا رأس امل
وخدمــات النظــام البيئــي بينمــا يشــير رأس املــال البشــري إلــى 
القــدرات اإلنتاجيــة للفــرد، ســواء املوروثــة أو املكتســبة مــن 
خــالل التعليــم والتدريــب. ويتكــون رأس املــال االجتماعــي مــن 
مخــزون الثقــة والتفاهــم املتبــادل والقيــم املشــتركة يف املجتمــع 

ــارة للجــدل واألصعــب يف القيــاس.  ــر إث وهــو املفهــوم األكث

2 -االحتياجــات البشــرية مــن الكفــاف، والتكاثــر، واألمــن، 
واملــودة، والتفاهــم، واملشــاركة، والراحــة، والروحانيــات، 

واإلبــداع والهويــة واحلريــة.

3 -الرفاه الشخصي )السعادة واملنفعة والرفاهية( لأفراد 
واجلماعات.

بنــاءاً علــى هــذا التعريــف الشــامل يتمثــل دور السياســات يف 
ــق الظــروف  ــة االحتياجــات البشــرية وخل ــق الفــرص لتلبي خل
التــي تزيــد مــن احتماليــة اســتفادة أفــراد املجتمــع بشــكل 
فعــال مــن هــذه الفــرص. ويف هــذا الســياق، فإنــه ميكــن قيــاس 
جــودة احليــاة مــن خــالل عــدد مــن املؤشــرات التــي تأخــذ األبعاد 

املتعــددة للمفهــوم الشــامل جلــودة احليــاة، ومــن أهمهــا: 

• مؤشــر التنميــة البشــرية )HDI(: يعــد هــذا املقيــاس األكثــر 
املتوقــع  العمــر  مقاييــس  بــن  ويجمــع  للتنميــة  شــيوعاً 
والتعليــم ومســتوى املعيشــة، يف محاولــة لتحديــد اخليــارات 
املتاحــة لألفــراد داخــل مجتمــع معــن. يســتخدم برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي مؤشــر التنميــة البشــرية يف تقريــر 
التنميــة البشــرية منــذ عــام 2010 ثــم مت تطويــر املفهــوم 
وقــدم تقريــر التنميــة البشــرية مؤشــر التنميــة البشــرية 

 .)IHDI( املعــدل حســب الالمســاواة

ــر الســعادة العاملــي الصــادر  • مؤشــر الســعادة العامليــة: تقري
يف 2018 هــو مســح حلالــة الســعادة العامليــة. ويصنــف 156 
دولــة حســب مســتويات الســعادة وهــو مــا يعكــس االهتمــام 
الكبيــرة  والرفاهيــة  الســعادة  باســتخدام  املتزايــد  العاملــي 
مكــن  مــا  وهــو  البشــرية.  التنميــة  جــودة  علــى  كمؤشــر 
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احلكومــات واملجتمعــات واملنظمــات باســتخدام البيانــات 
املناســبة لتســجيل الســعادة مــن أجــل متكــن السياســات 
مــن توفيــر حيــاة أفضــل. ومت تطويــر هــذا التقريــر مــرة 
ــى  ــاً إل ــل األمم املتحــدة ونشــره مؤخــراً جنب أخــرى مــن قب
ــر  ــع هــذا التقري ــة البشــرية ويجم ــع مؤشــر التنمي ــب م جن
بــن التدابيــر املوضوعيــة والذاتيــة لتصنيــف الــدول حســب 

الســعادة. 

عــام  يف  املؤشــر  إصــدار  مت  الســعيد:  الكوكــب  مؤشــر    •
2006 كمقيــاس جلــودة احليــاة فباإلضافــة إلــى احملــددات 
القياســية للرفاهيــة، يســتخدم التقريــر البصمــة البيئيــة 
لــكل دولــة كمؤشــر. نتيجــة لذلــك ال تهيمــن دول أوروبــا 
وأمريــكا الشــمالية علــى هــذا اإلجــراء. وبــدالً مــن ذلــك 
تصــدرت قائمــة 2012 كوســتاريكا وفيتنــام وكولومبيــا.

• مؤشــر الرفــاه االقتصــادي املســتدام )ISEW(:. وهــو مؤشــر 
اقتصــادي يهــدف إلــى اســتبدال النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
لنظــام  الرئيســي  الكلــي  االقتصــاد  وهــو مؤشــر   )GDP(
احلســابات القوميــة )SNA(، بــدالً مــن مجــرد جمــع كل 
النفقــات مثــل النــاجت احمللــي اإلجمالــي، تتم موازنــة اإلنفاق 
االســتهالكي بعوامــل مثــل توزيــع الدخــل والتكلفــة املرتبطــة 
بالتلــوث والتكاليــف األخــرى غيــر املســتدامة. وهــو مؤشــر 

 .)GPI( مشــابه ملؤشــر التقــدم احلقيقــي

اعتمــدت األمم املتحــدة علــى مؤشــر الســعادة كمؤشــر تنمــوي 
رئيســي للــدول بــدالً مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي منــذ عــام 
 1 للســعادة يف  التقريــر األول  2012 تقريبــاً، وقــد صــدر 
إبريــل 2012 وحــدد هــذا التقريــر حالــة الســعادة يف العالــم 
ــرزت  ــي ب ــار السياســية الت وأســباب الســعادة والبــؤس واآلث
عنــد دراســة احلــاالت. ومنــذ عــام 2015 بدأ تقرير الســعادة 
يصــدر بشــكل ســنوي ودوري يف يــوم 20 مــارس، وهــو اليــوم 
الــذي اختارتــه األمم املتحــدة ليكــون اليــوم العاملــي للســعادة. 

الســعادة  تقريــر  الرئيســية يف  الســتة  املتغيــرات  وتشــمل 
العامليــة نصيــب الفــرد من الناجت احمللي اإلجمالي ومتوســط 
العمر املتوقــع للفــرد والصحــة والدعــم االجتماعــي للمواطن 
يف حكومــة الدولــة وحريــة االختيــار واتخــاذ قــرارات احليــاة 
ــراوح قيمــة املؤشــر  ودرجــة الســخاء1، ودرجــة الفســاد. وتت
مــن 0 األقــل ســعادة و10 األكثــر ســعادة وتعكــس خريطــة 
العالــم أن مســتوى الســعادة يف الوطــن العربــي بصفــة عامــة 
بــن ضعيــف أو متوســط باســتثناء دول اخلليــج العربــي التــي 
تتمتــع مبســتوى ســعادة مرتفــع وفقــاً للمؤشــر املقــاس وذلــك 
لتميزهــا يف املؤشــر الفرعــي ملتوســط نصيــب الفــرد مــن 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي

1 - مثل تبرع األفراد باملال جلمعيات خيرية.
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لعــام 2021 الــذي تضمــن عــدد 21 دولــة عربيــة، وبلــغ متوســط 
)قيمــة  نقطــة   79.8 مبتوســط   63 العربيــة  الــدول  ترتيــب 
املؤشــر(، واحتلــت كل مــن اليمــن والصومــال وســوريا املراكــز 
الثالثــة األولــى مــن حيــث هشاشــة الدولــة، وهــي األســوأ أداءاً 

علــى مســتوى العالــم.

ممكن احلوكمة: 

ــق منــو يقــود  ــاس مــدى جــودة احلوكمــة كممكــن لتحقي مت قي
ــاة مــن خــالل مؤشــر احلوكمــة الصــادر عــن  ــى جــودة احلي إل
مجموعــة البنــك الدولــي لعــام 2020، والــذي يتكــون مــن ســت 
مؤشــرات فرعيــة تتضمــن مؤشــر املشــاركة واملســاءلة، ومؤشــر 
ــة، ومؤشــر  االســتقرار السياســي، ومؤشــر الفاعليــة احلكومي
جــودة التشــريعات، ومؤشــر ســيادة القانــون، ومؤشــر مكافحــة 
الفســاد. وتضمــن املؤشــر 21 دولــة عربيــة، وجــاء متوســط 
قيمــة املؤشــر للــدول العربيــة 178.7 نقطــة )مــن إجمالــي 600 
ــة بشــكل  ــدول العربي ــف أداء ال ــا يعكــس ضع نقطــة(، وهــو م
عــام، باســتثناء نحــو 9 دول وهــي التــي حقــق املؤشــر لهــا أعلــى 

مــن متوســط الــدول العربيــة.

اإلطار العام لجودة الحياة 2

مت االعتمــاد يف تصميــم اإلطــار العــام جلــودة احليــاة علــى 
منــوذج منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بعــد جائحــة 
كوفيــد-19، ويتكــون اإلطــار املقتــرح مــن عــدد مــن املمكنــات 
ــة يف  ــق األهــداف الوســيطة و املتمثل ــي تســاعد يف حتقي والت
الهــدف  خــالل  مــن  املســتدامة  والتنميــة  البشــرية  التنميــة 
حتقيــق  بهــدف  االقتصــادي،  النمــو  يف  املتمثــل  التشــغيلي 
مســتويات مرتفعــة مــن جــودة احليــاة. وتضــم املمكنــات يف 
النمــوذج كل مــن االســتقرار السياســي، واحلوكمــة، واالبتــكار 
وريــادة األعمــال، والتحــول الرقمــي، واحلكومــة اإللكترونيــة.

ومتثلــت نتائــج حتليــل أداء الــدول العربيــة وفقــًا ملمكنــات جودة 
احليــاة كمــا يلي:

ممكن االستقرار السياسي:

كهــدف  للنمــو  رئيســياً  مُمكنــاً  السياســي  االســتقرار  يعــد 
تشــغيلي لتحقيــق األهــداف الوســيطة والنهائيــة وميكــن قيــاس 
درجــة االســتقرار السياســي مــن خــالل مؤشــر الــدول الهشــة 

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي

2 - يقــوم النمــوذج املقتــرح علــى شــرط تكامــل الــدول األكثــر ســعادة لتحقيــق ســعادة 
الوطــن العربــي ككل وهــو شــرط ضــروري، ولكنــه غيــر كايف ألن شــرط الكفايــة 

يتوقــف علــى موقــف ورغبــة كل دولــة.
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ممكن االبتكار وريادة األعمال:

خــالل  مــن  االبتــكار  ملمكــن  الــدول  تقــدم  مــدى  قيــاس  مت 
مؤشــر االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة للملكيــة 
الفكريــة )الويبــو( لعــام 2021، وتضمــن عــدد 13 دولــة عربيــة 
فقــط مــن إجمالــي 132 دولــة علــى مســتوي العالــم. وبلــغ 
الترتيــب  هــذا  ويشــير   ،81 العربيــة  الــدول  ترتيــب  متوســط 
العاملــي  االبتــكار  العربيــة يف مؤشــر  الــدول  أداء  إلــى ضعــف 
يف املتوســط باســتثناء اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة 

العربيــة الســعودية وقطــر التــي حققــت مراكــز متقدمــة.

ممكن احلكومة اإللكترونية:

مت قيــاس تطــور احلكومــة اإللكترونيــة  كممكــن للنمــو كهــدف 
تشــغيلي يقــود لتحقيــق جــودة احليــاة مــن خــالل مؤشــر تنميــة 
احلكومــة اإللكترونيــة لعــام 2020، وتضمــن عــدد 21 دولــة 
عربيــة مــن إجمالــي 193 دولــة علــى مســتوي العالــم. وبلــغ 
متوســط ترتيــب الــدول العربيــة 116 وهــو مــا يشــير إلــى ضعــف 
أداء الــدول العربيــة يف مؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة يف 
املتوســط باســتثناء عــدد مــن الــدول العربيــة ويف مقدمتهــم 

دول اخلليــج العربــي التــي حققــت مراكــز متقدمــة. 

ممكن االستدامة:

لالقتصــاد  توجههــا  ومــدى  الدولــة  اســتدامة  قيــاس  مت 
مؤشــر  خــالل  مــن  الشــامل  االحتوائــي  والنمــو  األخضــر 
التنميــة املســتدامة لعــام 2021 الــذي تضمــن عــدد 20 دولــة 
عربيــة، وبلــغ متوســط ترتيــب الــدول العربيــة 105، ومبتوســط 
قيمــة املؤشــر 63 نقطــة، وهــو مــا يشــير إلــى ضعــف أداء الــدول 

املســتدامة. التنميــة  أهــداف  العربيــة يف حتقيــق 

ُصنفــت الــدول العربيــة وفقــًا لثالثــة مســتويات رئيســية لــألداء 
يف كل ممكــن علــى حــده، وهــذه املســتويات تشــمل مســتوى 
املتوســط،  مــن  األفضــل  األداء  ومســتوى  املرتفــع،  األداء 
ومســتوى األداء األقــل مــن املتوســط، وبنــاءاً علــى متوســط 
أداء كل دولــة، يتــم حتديــد املجموعــة التــي تنتمــي إليهــا. كمــا 

ومت إضافــة مجموعــة رابعــة وهــي دول النــزاع السياســي.

العربيــة  اإلمــارات  وتضــم  أداءاً  األعلــى  الــدول  - مجموعــة   1
املتحــدة، وقطــر، وســلطنة ُعمــان، واململكــة العربيــة الســعودية 

ــت. والكوي
2 - مجموعــة الــدول األعلــى مــن متوســط األداء وتضــم مملكــة 
ــس،  ــة تون ــة الهاشــمية، وجمهوري ــة األردني ــن، واململك البحري

ــة. واململكــة املغربي

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي
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3 - مجموعــة الــدول األقــل مــن متوســط األداء وتضــم اجلزائــر، 
وجمهوريــة مصــر العربيــة، ولبنــان، والعــراق، وموريتانيــا، 

والســودان، والقمــر املتحــدة، وجيبوتــي، والصومــال.
4 - مجموعــة الــدول ذات النــزاع السياســي وهــي اليمــن، وســوريا، 

وفلســطن، وليبيا.

املقترحــة،  السياســات  مــن  مجموعــة  التقريــر  ويســتعرض 
ُقســمت إلــى محــاور ذات أبعــاد مترابطــة تســاعد يف حتقيــق 
النمــوذج املقتــرح ومنهــا مقترحــات علــى مســتو ى السياســات. 
وينبــه التقريــر إلــى وجــوب أن تتخــذ احلكومــات العربيــة نهجــًا 
مختلفــًا لرســم وتصميــم السياســات التــي تعالــج الضغــوط 
االجتماعيــة والبيئيــة ذات الطبيعــة الهيكليــة والدوريــة والتــي 
تعانــي منهــا معظــم الــدول العربيــة باســتثناء دول اخلليــج وإن 
كان أداؤهــا يف بعــض املؤشــرات بالنســبة للمســتوى الدولــي 
وجــودة  األعمــال  وريــادة  كاالبتــكار  أيضــا  متوســط  يعتبــر 
ــم والقضايــا البيئيــة. ومــن ثــم يجــب معاجلــة األســباب  التعلي

األساســية لنقــاط الضعــف واالختــالالت لرفــع جــودة احليــاة 
ــب إعــادة النظــر يف طريقــة رســم  بشــكل شــامل وهــو مــا يتطل
السياســات، بحيــث يتــم تصميــم السياســة بطريقــة متماســكة 
ومتكاملــة تراعــي بشــكل منهجــي التأثيــرات احملتملــة عبــر 

ــدالً مــن  ــة املتعــددة والشــمول واالســتدامة ب أهــداف الرفاهي
التركيــز علــى هــدف واحــد مثــل معــدل منــو مرتفــع، و يتطلــب 
احلكوميــة  اإلجــراءات  علــى  بشــدة  التركيــز  ذلــك ضــرورة 

ــاس واملجتمــع .  ــة الن ــة لرفاهي ــر أهمي األكث

نظــام  مواءمــة  خــالل  مــن  التنظيــم  إعــادة  يفضــل  كمــا 
احلكومــة بحيــث يكــون أكثــر قــدرة علــى العمــل بشــكل تعاونــي 
التركيــز  حتويــل  طريــق  عــن  املجتمعيــة  األولويــات  نحــو 
إلــى  الضيقــة  الفرديــة  واملؤسســات  النتائــج احملــدودة  مــن 
األهــداف املشــتركة القائمــة علــى النتائــج الشــمولية وهــو مــا 
يتطلــب إعــادة النظــر يف قنــوات االتصــال وتعزيــز الروابــط 
بــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي يف الدولــة 
الواحــدة وبــن الــدول العربيــة علــى أســاس فهــم مشــترك ملــا 

يعنيــه الرفــاه االقتصــادي وكيــف ميكــن حتســينه.

كمــا يوضــح التقريــر أهميــة محــور التحــول الرقمــي حيــث إن 
التغيــرات املتســارعة للثــورة الصناعيــة الرابعة وما أحدثته من 
ثــورة يف مفهــوم النمــو والتنميــة أوضحت أهمية االســتفادة من 
إيجابيــات التحــول، حيــث أثبتــت كافة الدراســات أن االقتصاد 
الــذي يعتمــد علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والتحول 
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الرقمــي ينمــو مبعــدل أســرع مــن االقتصــادات التقليديــة وأن 
النســبة الكبــرى مــن النــاجت ســوف يتــم توليدهــا مــن هــذا 

القطاع. 

العالــم  منهــا  عانــى  التــي  الســلبيات  مــن  الرغــم  وعلــى 
بســبب تداعيــات اجلائحــة الصحيــة، إال أنــه أوضــح تزايــد 
احلاجــة إلــى املرونــة وســرعة التحــول لالقتصــاد القائــم علــى 
الرقمنــة وخاصــًة يف الــدول العربيــة التــي تعانــي مــن ضعــف 
اجلاهزيــة الرقميــة. ويتطلــب ذلــك اتخــاذ إجــراءات لتســريع 
االســتثمارات التــي تســاعد يف التحــول الرقمــي لتعزيــز النمــو 
الشــامل وخاصــةً االســتثمارات البينيــة العربيــة يف الــدول ذات 
األداء الضعيــف وأقــل مــن املتوســط واالســتفادة مــن الفــرص 
اجليــدة يف الــدول ذات األداء فــوق املتوســط وذلــك ألن حوالــي 
70% مــن القيمــة التــي ســيتم حتقيقهــا للنمــو ســتكون مــن 
خــالل منــاذج األعمــال اجلديــدة والقطاعــات ذات التكنولوجيا 

العاليــة. 

ــم العمــل علــى تعزيــز املزيــد مــن  ــة أن يت ــه مــن األهمي ــا أن كم
املشــاركة مــن خــالل اســتخدام التقنيــات، حيــث ميكــن منهــج 
التصميــم الرقمــي للسياســات مــن مســاعدة احلكومــات علــى 
أن تكــون قنــوات االتصــال بــن أصحــاب املصلحــة ســهلة، 
ويضمــن أيضــاً أن يكــون االتصــال الرقمــي أكثــر تركيــزًا علــى 

الرقميــة  والبيانــات  التقنيــات  اعتمــاد  ويصاحــب  املواطــن. 
الســعي  وكذلــك  األخالقــي  باســتخدامها  تتعلــق  اعتبــارات 

لتحقيــق اإلدمــاج واملشــاركة.

االســتثمار يف املنصــات  أنــه مــن الضــروري  إلــى  باإلضافــة 
أســــواقاً   الرقمـــية  العمـــل  منصــات  توفــر  حيــث  الرقميــة، 
الوظائــف  إنشــاء  فــرص  مــن  واملزيــد  للشــركات  جديــدة 
وزيــادة الدخــل وخاصــة يف ظــل ارتفــاع معــدالت البطالــة يف 
الوطــن العربــي وخاصــة بــن الشــباب. وتشــمل االســتخدامات 
التكنولوجيــة  واالبتــكارات  الرقميــة  للمنصــات  املوســعة 
ذات الصلــة مثــل احلوســبة الســحابية واســتخدام البيانــات 
الضخمــة واخلوارزميــات طرقــاً مبتكــرة للعمــل ومرونــة لــكل 

مــن العاملــن والشــركات. 

كمــا ركــز التقريــر يف الشــق املرتبــط بالسياســات املقترحــة 
يف  االســتثمار  وتســريع  املســتدام  االســتثمار  محــور  علــى 
يف  الرفــاه  اســتدامة  حلمايــة  احليــاة  جــودة  رفــع  مجــاالت 
املســتقبل، ويقتــرح يف ذلــك وجــود خريطــة اســتثمارية للوطــن 
العربــي تعتمــد علــى خرائــط اســتثمارية للــدول تســاعد فيهــا 
دول اخلليــج التــي تتمتــع مبســتوى أعلــى مــن املمكنــات والنمــو 

باإلضافــة إلــى وفــرة رأس املــال.
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وتتبنى هذه اخلريطة شــركة ضمان مخاطر االســتثمار وتروج 
ــاخ االســتثمار العربــي وتتمثــل يف  ــر من لهــا وتنشــرها يف تقري
املجــاالت التــي تعــزز مــن ممكنــات ورفــع جــودة احليــاة، وزيــادة 
االســتثمارات اخلضــراء واملســتدامة حيــث ميكــن أن يســاعد 
ــرات  ــر التغي االســتثمار يف القطــاع األخضــر مــن تخفيــض أث
املناخيــة والتــي تســاعد الــدول العربيــة مــن حتقيــق التزاماتهــا 
مــن  واحلــد  الكربونيــة  االنبعاثــات  تخفيــض  مــن  الدوليــة 

ارتفــاع درجــات احلــرارة، وتتمثــل أهــم هــذه املجــاالت يف: 

مشــروعات الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة كبديــل عــن الطاقــات 
ــوع  ــى التن ــوري واحملافظــة عل ــود األحف ــن الوق املســتخرجة م
البيولوجــي وخاصــًة أن الوطــن العربــي يتميــز بالوفرة النســبية 
االقتصــاد  حتقيــق  يف  تســاعد  التــي  واملــوارد  للخصائــص 
األخضــر. حيــث تتمتــع املنطقــة العربيــة بأكبر معدالت ســطوع 
للشــمس بالعالــم وهــو مــا يســاعد يف توليــد الطاقــة الشمســية 
ــا  ــم إعــادة تصديرهــا. كم ــن ث ــة وم ــة كهربائي ــا لطاق وحتويله
حتظــى املنطقــة العربيــة مســاحات صحراويــة مــن الرمــال 
وهــي املصــدر الرئيــس للســيلكون املــادة األهــم لصناعــة خاليــا 

الطاقــة الشمســية.

كمــا يشــير التقريــر أيضــاً إلــى أهميــة وضــع سياســات تســاعد 
على حتقيق منوذج النمو على املستوى القطاعي مع التركيز 
علــى القطاعــات التــي تســاعد يف حتقيــق التنميــة البشــرية 
فالعنصــر البشــري هــو الهــدف األساســي للتنميــة، لــذا يعــد 
االســتثمار يف العنصــر البشــري علــى رأس األولويــات، ومــن ثم 
يتصــدر قطــاع التعليــم والصحــة ســلم األولويــات االســتثمارية. 

كمــا يشــير إلــى أهميــة االســتثمار يف قطــاع التعليــم وحتســن 
جــودة التعليــم والوصــول مبخرجــات عمليــة تعليميــة تتوافــق 
مــع التغيــرات التكنولوجيــة املتســارعة ووظائــف املســتقبل التي 
تختلــف متامــاً عــن الوظائــف التقليديــة واملخرجــات التقليديــة 
ورفــع الوعــي بالتعليــم املســتدام يف كافــة جوانبــه. باإلضافــة 
إلــى بنــاء مقــررات تعليميــة وطــرق تدريس تســاعد على حتفيز 
كبــرى  أهميــة  ذا  االجتماعيــة  واالبتــكارات  األعمــال  ريــادة 
ــادة األعمــال االجتماعيــة ممارســة األعمــال  حيــث تعكــس ري
وهدفهــا  والبيئــي  املجتمعــي  الصالــح  أجــل  مــن  التجاريــة 
الرئيســي هــو معاجلــة التحديــات املجتمعيــة بطريقــة مبتكــرة 
مــن خــالل اســتهداف التأثيــر االجتماعــي. ونظــراً ألن العقبــة 
األساســية لتحفيــز اإلبــداع واالبتــكار هــو التمويــل، فيقتــرح 
ــة  ــق التنمي يف ذلــك إنشــاء صنــدوق عربــي مكــون مــن صنادي
العربيــة لدعــم اإلبــداع واالبتــكار يف كافــة الــدول ورفــع نســب 

اإلنفــاق عليــه.
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ال شــك بــأن جائحــة كورونــا شــكلت تهديــداً كبيــراً للوضــع 
ــل االســتثمار يف القطــاع الصحــي  ــي ممــا جع الصحــي العامل
ــى القطــاع الصحــي  ــاق عل ــد اإلنف ــات. ويع ــة األولوي ــى قم عل
مــن أهــم أوجــه االســتثمار يف رأس املــال البشــري الــذي تســعى 
إليــه كافــة الــدول لتحقيــق زيــادة وكفــاءة يف إنتــاج األفــراد ممــا 
ينعكــس إيجابــاً علــى إجمالــي النــاجت احمللــي ومعــدالت النمــو 

االقتصــادي البشــرية. 

وهنــاك العديــد مــن املؤشــرات والتقاريــر التــي تشــير إلــى 
الفــرص املتاحــة يف قطــاع الرعايــة الصحيــة ســواء كانت فرص 
تقــدمي اخلدمــات الطبيــة أو الصناعــة الدوائيــة والتكنولوجيــا 
الطبيــة احليويــة مــع األخــذ يف االعتبــار ضــرورة الشــراكة 
ــان  ــن أجــل ضم ــي م ــي واخلــاص واملدن ــن القطــاع احلكوم ب

اســتدامة النظــام الصحــي.

متنوعــة،  متويــل  مصــادر  توفيــر  النمــوذج  حتقيــق  ويتطلــب 
لــذا اهتــم التقريــر بطــرح سياســات تخــص توفيــر مثــل هــذه 
املصــادر التمويليــة ومنهــا ضــرورة  التوجــه نحــو االســتثمار 
يف أســاليب التمويــل احلديثــة وزيــادة حتســن التكنولوجيــا 
ــي  ــي تعان ــدول الت ــة وخاصــًة يف ال ــدول العربي ــدى ال ــة ل املالي
إنشــاء  و  املاليــة،  التكنولوجيــا  وســائل  توافــر  ضعــف  مــن 

الــدول  حلــدود  عابــرة  املاليــة  للتكنولوجيــا  تنظيميــة  آليــة 
مــن خــالل بنــاء منصــة اختبــار متكاملــة للتعــاون بــن البنــوك 
املاليــة  واملؤسســات  األصغــر  التمويــل  ومؤسســات  العربيــة 
غيــر املصرفيــة والهيئــات اإلقليميــة مــع االهتمــام ببرامــج 
تدريــب تكنولوجيــا املعلومــات للشــركات الصغيــرة واملتوســطة 
مبــا يســاعد علــى حتقيــق الشــمول املالــي وخاصــة للفئــات 

املهمشــة.

كمــا يوضــح التقريــر أهميــة وجــود إطــار حاكــم لتحقيــق منــوذج 
النمــو وأهميــة املؤسســات القويــة التــي تضمــن تنفيــذ أهــداف 
االســتدامة علــى أرض الواقــع ويتطلــب ذلــك: محاربــة الفســاد 
بكافــة أشــكاله مــن خــالل وضــع اســتراتيجية عربيــة موحــدة 
منبثقــة مــن اســتراتيجيات محليــة حيــث ميثــل الســيطرة علــى 
الفســاد العنصــر األساســي للمؤسســات القويــة التــي ســتدعم 

جميــع األهــداف األخــرى.

وميثــل التحــول إلــى احلكومــات اإللكترونيــة عامــاًل أساســيًا 
يف احلــد مــن الفســاد وخاصــًة الفســاد اإلداري ويعمــل علــى 
ويــؤدي  الكفــاءة.  رفــع  ثــم  ومــن  التعامــالت  تكلفــة  خفــض 
اســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت إلنشــاء منصــات 
رقميــة محليــة وعربيــة للمشــتريات احلكوميــة وهــو مــا ميكــن 

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي
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مــن التبــادل بشــكل أكثــر كفــاءة وشــفافية للمعامــالت بــن 
احلكومــة ومــوردي الســلع واخلدمــات. 

ويســاهم اســتخدام هــذه التقنيــات أيضــاً يف زيــادة الشــفافية 
متكــن  خــالل  مــن  العــام  اإلنفــاق  يف  والفعاليــة  والكفــاءة 
كيانــات عامــة أكثــر انفتاحــاً وابتــكاراً وخاضعــة للمســاءلة 
ــًدا وأن يكــون  ــر توحي مــع ضــرورة التوجــه لنظــام حوكمــة أكث
التوجــه املســتقبلي للحوكمــة الرشــيدة هــو حمايــة رفاهيــة 
للفئــات  العدالــة  وحتقيــق  واملســتقبلية  احلاليــة  األجيــال 

املهمشــة ومنهــا األطفــال والشــباب واملــرأة. 

وضــع  العربــي،  واجلماعــي  املؤسســي  العمــل  يتطلــب  كمــا 
أهــداف قابلــة للقيــاس واحملاســبة يف مقابــل املوازنــات واملــوارد 
املقدمــة وهــو مــا سيشــجع احلكومــات العربيــة لالســتثمار 
بالعمــل املشــترك املؤسســي وتشــجيع االســتثمارات العربيــة 
البينيــة ومراقبــة الرفاهيــة متعــددة األبعــاد باســتخدام عدســة 
رفــاه متعــددة األبعــاد لرصــد التقــدم املجتمعــي وقيــاس نتائــج 
السياســات مبــا يف ذلــك نتائــج الرفاهيــة احلاليــة والتوزيعيــة 

ــة يف املســتقبل.  ــك املــوارد املتاحــة للرفاهي وكذل

ويقتــرح يف ذلــك أن يبــدأ صنــدوق النقــد العربــي يف حســاب 
ونشــر مؤشــر الرفــاه االقتصــادي املســتدام )ISEW( للــدول 
رئيســية:   أبعــاد  ثالثــة  االعتبــار  يف  األخــذ  مــع  العربيــة 
األولويــات املســتندة إلــى األدلــة وحتديــد أولويــات أهــداف 
السياســة بنــاءاً علــى أدلــة الرفاهيــة متعــددة األبعــاد والتركيــز 
طويــل املــدى علــى أنظمــة احلوكمــة والتكامــل والتعــاون وتعزيز 
ــج متكامــل  اتســاق السياســات األفقــي والعمــودي لتمكــن نه

ــددة. ــاه املتع ــات الرف ــي ملعاجلــة أولوي وتعاون

امللخص التنفيذيامللخص التنفيذي
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نظرة عامة على الوضع االقتصادي

بعــد مــرور عــام علــى جائحــة فيــروس كورونــا )COVID-19(، دخــل 
الســباق بــن اللقــاح والفيــروس مرحلــة جديــدة يف العالــم بصفــة 
عامــة، والوطــن العربــي كجــزء مــن العالــم، وهــو مــا أدى إلــى 
كثيــر مــن اآلثــار العميقــة علــى االقتصــاد العاملــي. وارتبــط طريــق 
التعــايف يف عــام 2021 عبــر دول املنطقــة بعــدة نقــاط متباينــة بــن 

الــدول تتمثــل يف: 

· مسار اجلائحة، وإطالق اللقاحات. 	
· الضعــف 	 ونقــاط  للدولــة  األولــي  االقتصــادي  الوضــع 

األساســية. 
· هيــكل االقتصــاد ومــدى تنوعــه واعتمــاده علــى قطاعــات 	

أكثــر تضــرراً مثــل الســياحة والنفــط.
· حــزم السياســات واإلجــراءات التــي مت تطبيقهــا الحتــواء 	

اجلائحــة واخلــروج اآلمــن منهــا.  
· حــزم الدعــم مــن املؤسســات الدوليــة وخاصــًة املتوجهــة 	

إلــى االقتصــاد األخضــر.

 

الفصل األول: 

نظرة عامة على الوضع االقتصادي

الفصل األولالفصل األول
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وال تــزال جائحــة كوفيــد -19 تهــدد املنطقــة، ولكــن أدى تخفيــف 
القيــود التــي فرضــت يف أوائــل العــام املاضــي )املوجــة األولــى( 
إلــى االرتفــاع يف التنقــل خــالل أشــهر الصيــف، ولكــن عــودة ظهــور 
الفيــروس يف أواخــر العــام املاضــي )املوجــة الثانيــة( أدى إلى تقلب 
األوضــاع االقتصاديــة الكليــة يف املنطقــة. ثــم أنــه ومــع اســتمرار 
املوجــات وحتــور الفيــروس أصبحــت الــدول تتســارع يف اجلانــب 
الصحــي ومتابعــة الفيــروس وإنتــاج اللقاحــات مــع تقليــل القيــود.

قامــت الــدول بتقــدمي حــزم املاليــة العامــة والنقديــة للتخفيــف مــن 
ــغ متوســطها  ــل أغســطس 2020( وبل ــا قب ــاء )معظمه ــر الوب تأثي
دول  معظــم  يف  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  مــن   %  2 حوالــي 
املنطقــة باســتثناء العديــد مــن الــدول الهشــة واملتأثــرة بالصراعات 

ــل الصومــال وســوريا واليمــن والعــراق. ــة مث واحلــروب الداخلي

وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن البلــدان أعــادت النظــر يف ترتيــب 
أولويــات اإلنفــاق، إال أن قطــاع الصحــة والرعايــة واالتصــاالت 

أخــذ النصيــب األكبــر.

1. 1  األثر على متغيرات االقتصاد الكلي

انخفــض النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي للمنطقــة العربيــة 
هــذا  مــن  وبالرغــم   ،2020 عــام  يف  املائــة  يف   3.4 بنســبة 
االنخفــاض فهــو ميثــل حتســن بنحــو 1.6 نقطــة مئويــة مقارنــًة 
بتوقعــات أكتوبــر 2020، ممــا يعكــس اســتجابات قويــة للسياســات 
املطبقــة عبــر الــدول وانتعــاش كبيــر يف النصــف الثانــي مــن العــام 

ال ســيما بالنســبة للــدول املصــدرة للنفــط. 

ومــن املتوقــع أن يرتفــع منــو إجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي 
ــد  ــة يف عــام 2021 وهــو معــدل يزي ــى 4.0 يف املائ يف املنطقــة إل
ــر.   ــة بالنســبة عمــا كان متوقــع يف أكتوب مبقــدار 0.9 نقطــة مئوي
ــة. ــل األزمــة بنحــو 6 نقــاط مئوي ــه أقــل مــن توقعــات مــا قب ولكن

كمــا أنــه مــن املتوقــع أن ينتعــش النشــاط يف البلــدان املصــدرة 
للنفــط، ممــا يعكــس زيــادة يف الربــع األخيــر مــن عــام 2020، 
واســتمرارها بســبب االنتعــاش يف النشــاط يف النصــف الثانــي مــن 

عــام 2021.

أدت الزيادة األخيرة يف أسعار النفط لتعزيز الثقة يف اقتصادات 
مجلــس التعــاون اخلليجــي ودعــم إجمالــي النــاجت احمللــي غيــر 
النفطــي، والــذي مــن املتوقــع أن يتوســع بنســبة 3.3 يف املائــة يف 
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عــام 2021. وســيظل النشــاط النفطــي ضعيفــاً يف املــدى القصيــر، 
ممــا يعكــس قيــود إنتــاج أوبــك + واســتمرار العقوبــات األمريكيــة 

علــى إيــران. 

اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  يزيــد  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  حــن  يف 
النفطــي بنســبة 5.8 يف املائــة يف عــام 2021 ويعكــس هــذا يف 
املقــام األول الزيــادة يف إنتــاج النفــط الليبــي بنســبة +233 يف 
املائــة بعــد إعــادة فتــح حقــول النفــط واملوانــئ يف أواخــر عــام 
2020. ومــن املتوقــع أن يتباطــأ التعــايف يف البلــدان املســتوردة 
للنفــط علــى املــدى القريــب، مــع توقــع منــو يبلــغ 2.3 يف املائــة يف 
ــاجت  ــدل تطــور الن ــي يوضــح تطــور مع عــام 2021. والشــكل التال

احمللــي اإلجمالــي يف املنطقــة. 3

3- IMF (2022). Regional Economic Outlook: Divergent Recoveries in Turbulent Times. 
International Monetary Fund. April 2022. https://www.imf.org/en/Publications/
REO/MECA/Issues/2022/04/25/regional-economic-outlook-april-2022-middle-
east-central-asia

الشكل رقم )1(: معدل النمو االقتصادي السنوي احلقيقي
املصدر: صندوق النقد الدولي – إبريل 2022 4

بعــد  النمــو والتعــايف  ارتفــاع معــدالت  الســابق  الشــكل  يعكــس 
األزمــة واســتمرار االجتــاه الصاعــد لكــن تبقــى االختالفــات كبيــرة 
ــوق  ــش سوليوشــنز، تف ــر مؤسســة فيت ــدول. ويوضــح تقري ــن ال ب
ــاون اخلليجــي،  ــس التع ــدول مجل ــى ب ــًة حت مصــر يف األداء مقارن
وذلــك نظــراً لتنــوع هيــكل االقتصــاد املصــري وانعكاســات برنامــج 
اإلصــالح، بينمــا كان أداء االقتصــادات التــي متزقهــا الصراعــات 
مثــل ســوريا واليمــن والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة دون املســتوى 

املطلــوب.

4- Ibid.
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الشكل رقم )2(: عجز املوازنة كنسبة من الناجت احمللي االجمالي
املصدر: صندوق النقد الدولي – إبريل 2021 6

ــاً  ــة وفق ــات معظــم املؤسســات الدولي فاقــت أســعار النفــط توقع
للتوقعــات الــواردة يف أحــدث توقعــات الطاقــة قصيــرة األجــل 
الصــادرة عــن إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة )EIA(7، والــذي 
كشــف أن يبلــغ متوســط أســعار خــام برنــت 62.26 دوالراً للبرميــل 
يف عــام 2021 و 60.74 دوالراً للبرميــل يف عــام 2022 وهــو مــا 
ميثــل انتعاشــاً عــن متوســط عــام 2020 البالــغ 41.69 دوالراً 
 .COVID ــل ــا قب ــه سيســتمر أقــل مــن مســتويات م ــل لكن للبرمي

6- Ibid.
7- EIA (2022). Short-Term Energy Outlook. U.S. Energy Information Administration. 

https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf

1. 2  تقييم وضع المالية العامة 

ــع أنحــاء  ــة العامــة يف جمي مــن املتوقــع أن تتحســن أرصــدة املالي
املنطقــة، بســبب ارتفــاع اإليــرادات وانتهــاء اإلجــراءات التوســعية 
العامــة يف  املاليــة  بالوبــاء، واســتئناف ضبــط أوضــاع  املتعلقــة 
بعــض الــدول )علــى ســبيل املثــال، مصــر والعــراق واألردن وُعمــان( 
ــع أن  ــن املتوق ــك م ــع ذل ــة. وم ــون املرتفع ــاء الدي ــن أعب بالرغــم م
تســجل الــدول املســتوردة للنفــط حتســناً طفيــف يف العجــز املالــي 

عــام 2021، حيــث ال يــزال النمــو معتــدالً. 

يف املقابــل، مــن املتوقــع أن تتحســن أرصــدة املاليــة العامــة للبلــدان 
املصــدرة للنفــط بشــكل كبيــر ممــا يعكــس ارتفــاع عائــدات النفــط. 
أصــدرت  اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  حكومــات  معظــم 
ميزانياتهــا لعــام 2021 يف بيئــة أســعار نفــط منخفضــة يف بدايــة 
العــام، وهــو مــا أدى إلــى توقــع تخفيــض كبيــر يف حجــم اإلنفــاق. 
وكان الرتفــاع أســعار النفــط أثــر علــى هــذه احلكومــات لتخفيــف 
السياســات االنكماشــية وتقــدمي دعــم أكبــر لتنشــيط النشــاط 
التجــاري وبيئــة األعمــال وهــو مــا يزيــد مــن توقــع التحســن يف 

ــي: معــدالت النمــو5، وهــو مــا يوضحــه الشــكل التال

5- Ibid.
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كمــا توقــع صنــدوق النقــد الدولــي، يف أحــدث إصــدار لــه مــن 
تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، ســيناريو انتعــاش مماثــل مــع 
ــل يف عــام  ــى 59.74 دوالراً للبرمي ــت إل ــاع أســعار نفــط برن ارتف
ــادة يف  ــى 56.23 دوالراً يف عــام 8.2022 ولكــن الزي ــم إل 2021 ث
ــي مــن عــام 2021 فاقــت كافــة  ــرول يف النصــف الثان أســعار البت
هــذه التوقعــات بــل تخطــت مســتويات مــا قبــل اجلائحــة وهــو مــا 
يعطــي مزيــد مــن السياســات التوســعية للحكومــات وخاصــة دول 

ــة األعمــال والنمــو.9 ــد مــن انتعــاش بيئ اخلليــج ومزي

8- IMF (2021). World Economic Outlook Database: World Economic and Financial 
Surveys. April 2021. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2021/April

9- Investing.com (2022). Crude Oil WTI Futures - Jul 22 (CLN2). https://www.
investing.com/commodities/crude-oil-historical-data

الشكل )3(: سعر برميل خام برينت بالدوالر
10)investing.com( :املصدر

مــن املتوقــع أن تــؤدي الزيــادة يف أســعار النفــط إلــى حتســن 
الوضــع اخلارجــي للــدول املصــدرة للنفــط بشــكل ملحــوظ. ومــن 
املتوقــع أن يــزداد رصيــد احلســاب اجلــاري مبقــدار 128 مليــار 
ــل، وأن يتســع عجــز احلســاب اجلــاري ملســتوردي  دوالر يف املقاب
وارتفــاع  النفــط  أســعار  ارتفــاع  بســبب  بشــكل طفيــف  النفــط 
الطلــب احمللــي علــى نطــاق أوســع، ومــع ذلك ســوف تظل الســياحة 

متراجعــة يف العديــد مــن االقتصــادات يف املــدى القريــب.

10- Ibid.
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ــة  ــة املتحــدة )أبوظبــي( والكويــت وقطــر كافي يف اإلمــارات العربي
ــاق احلكومــي  ــي ســنوات مــن اإلنف ــى ثمان ــة مــن خمــس إل لتغطي
وســت إلــى ثمانــي ســنوات مــن العجــز غيــر النفطــي باملســتوى 

احلالــي ألســعار النفــط واإلنفــاق احلكومــي.

تقــدر أصــول صنــدوق الثــروة الســيادية يف الكويــت وأبوظبــي 
وقطــر بأضعــاف النــاجت احمللــي اإلجمالــي لهــذه الــدول و ســتظل 
علــى املــدى املتوســط   حتــى يف ظــل ســيناريوهات ســوق النفــط 
للــدول  الضخامــة  بهــذه  الصناديــق  هــذه  واســتمرار  املعاكســة 
الثــالث علــى املــدى الطويــل يتطلــب مزيــج مــن التعــايف املســتمر 
يف أســعار النفــط، والنمــو يف اإلنتــاج، والتعديــل املالــي ، وعائــدات 

الســوق املاليــة الداعمــة.12

12- Augustine, B.D. (2021). How sovereign wealth funds help GCC countries weather 
economic shocks. Gulf News. March 14,-2021.https://gulfnews.com/special-
reports/how-sovereign-wealth-funds-help-gcc-countries-weather-economic-
shocks-1.1615708586862

1. 3  الصناديق السيادية ودعم

الموقف المالي لدول الخليج

ــع  ــا تق ــت بأنه ــع كل مــن اإلمــارات والســعودية وقطــر والكوي تتمت
ضمــن فئــة الــدول التــي متتلــك صناديــق ثــروة ســيادية ذات أصــول 
ضخمــة مــا يتيــح لهــا مصــدات ماليــة قويــة وهــو مــا مينحهــا قــوة 
ــة مــن التمويــل  ــة احتياجاتهــا اإلجمالي ــق بتلبي ــة فيمــا يتعل إيجابي
وقــدرة الوصــول إلــى التمويــل مــن خــالل أدوات الديــن التقليديــة 
املتاحــة يف أســواق رأس املــال دون االضطــرار إلــى منــح شــروط 
امتيازيــة للجهــات الدائنــة. كمــا أن هــذه األســباب تبــرر منــح كل 
الــدول الســبع  درجــة تفيــد انخفــاض املخاطــر علــى خريطــة 
املخاطــر احمُلتََملــة الناجمــة عــن الديــون، مــا يعنــي أن هــذه الــدول 

تتمتــع بالقــدرة واالســتدامة لســداد ديونهــا مــن دون مخاطــر.11

وعــززت صناديــق الثــروة الســيادية )SWFs( يف أبوظبــي والكويت 
وقطر قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي على التغلب 
علــى عقبــات انخفــاض أســعار النفــط وتداعيــات فيــروس كورونــا، 
ــة التصنيــف فيتــش، فــإن  ــاً لوكال ــراء اقتصاديــن. وفق وفقــاً خلب
األصــول الســيادية اخلارجيــة املقــدرة لصناديــق الثــروة الســيادية 

11- SWFI (2022). Top 100 Largest Fund Rankings by Total Assets.https://www.
swfinstitute.org/fund-rankings
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الشكل رقم )4( حجم أصول صناديق الثروة السيادية اخلليجية
كنسبة من الناجت احمللي

املصدر: وكالة موديز للتصنيف االئتماني السيادي13

13- Moodys (2021). Gulf SWF assets relative to GDP, Moody’s Investors Service. 
https://www.moodys.com

صنـاديق المـــؤســسات العـــامـة

الخليجية ودعم النمو االقتصادي

التعــاون  دول  منطقــة  يف  العامــة  املؤسســات  صناديــق  تعــد 
اخلليجــي مــن أهــم الصناديــق العامــة، مبــا يف ذلــك االحتياطــي 
املركزيــة.  البنــوك  بعــض  بــه  حتتفــظ  الــذي  اخلارجــي  غيــر 
 )SAMA( ــة للبنــك املركــزي الســعودي وتنــدرج األصــول األجنبي
 )PIFSS( أو املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة الكويتيــة
ضمــن هــذه الفئــة. وعلــى عكــس صناديــق الثــروة الســيادية فــإن 
ــل تركيــزاً نســبياً علــى األصــول  الصناديــق املؤسســية العامــة أق
يف  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  وينــدرج  اخلارجيــة.  املاليــة 
يف  لالســتثمار  مبادلــة  شــركة  أو  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
أبوظبــي أو شــركة ممتلــكات القابضــة البحرينيــة ضمــن هــذه 
الفئــة ويعملــون كدعائــم للميزانيــات العموميــة الســيادية احملليــة 

اخلارجيــة.14 واحلســابات 

14- Augustine, B.D. (2021). How sovereign wealth funds help GCC countries weather 
economic shocks. Gulf News. March 14, 2021. https://gulfnews.com/special-
reports/how-sovereign-wealth-funds-help-gcc-countries-weather-economic-
shocks-1.1615708586862.
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شــهدت دول املنطقــة ســواء املصــدرة للنفــط أو املســتوردة عجــزاً 
ــة نتيجــة اجلائحــة يف 2020 وشــهدت دول  يف حســاباتها اجلاري
اخلليــج عجــزاً يف احلســاب اجلــاري لكــن أدت الزيــادة يف أســعار 
النفــط إلــى حتســن الوضــع اخلارجــي بشــكل ملحــوظ. ومــن 
املتوقــع أن يــزداد رصيــد احلســاب اجلــاري مبقــدار 128 مليــار 

دوالر. 

اجلــاري  احلســاب  عجــز  يتســع  أن  املتوقــع  مــن  املقابــل  يف 
ملســتوردي النفــط بشــكل طفيــف بســبب ارتفــاع أســعار النفــط 
وارتفــاع الطلــب احمللــي. لكــن ســتظل الســياحة عبئــاً علــى العديــد 
مــن االقتصــادات يف املــدى القريــب ومنهــا مصــر ولكنهــا توجهــت 

إلــى تشــجيع الســياحة الداخليــة لتعويــض حجــم اإلنفــاق.

1. 4   الموقف الخارجي ورصيد الحساب الجاري 

الشكل رقم )5(: رصيد  احلساب اجلاري )مليار دوالر(
املصدر: صندوق النقد الدولي – إبريل 2021 15

15- IMF (2022). Regional Economic Outlook: Divergent Recoveries in Turbulent 
Times. International Monetary Fund. April 2022. https://www.imf.org/en/
Publications/REO/MECA/Issues/2022/04/25/regional-economic-outlook-
april-2022-middle-east-central-asia
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الدوليــة  االحتياطيــات  موقــف  التاليــة  األشــكال  وتعكــس 
وأثــر اجلائحــة والوضــع املتوقــع لــدول املنطقــة ودول اخلليــج 
حيــث انعكــس أثــر عجــز احلســاب اجلــاري علــى حجــم 
ــة ولكــن ســرعان مــا مت اســتعادة هــذا  ــات الدولي االحتياطي
االنخفــاض ويعكــس الشــكل أن مصــر مــن أكثــر الــدول التــي 
لديهــا احتياطيــات دوليــة وتغطــي أكثــر مــن 6 شــهور مــن 
ــي. ــل مصــدر جــذب لالســتثمار األجنب ــواردات وهــو مــا ميث ال

الشكل رقم )6( إجمالي االحتياطيات الدولية الرسمية
 )مليار دوالر(

املصدر: صندوق النقد الدولي – إبريل 2021 16

16- Ibid.
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الشكل رقم )7(: إجمالي االحتياطيات  الدولية الرسمية لدول
 مجلس التعاون )مليار دوالر(

املصدر: صندوق النقد الدولي – إبريل 2021 17

17- Ibid.

1. 5  الصراع مع الوباء واللقاح من العناصر

التي ترسـم اتجــاه النمــو في المنطـقة

ربطــت كثيــر مــن دول العالــم إجــراءات التحفيــز االقتصــادي وفــك 
الطيــران بصفــة  الســياحة وقطــاع  القيــود وخاصــًة يف مجــال 
عامــة وتبــادل الســلع واخلدمــات مبعــدالت التطعيــم التــي أصبــح 
لهــا إحصــاءات دوليــة حلصرهــا وتقييــم الــدول. وبنــاءاً علــى ذلــك، 
أظهــرت دول املنطقــة العربيــة اختــالف كبيــر بــن دول قائــدة 
ودول تعانــي ودول صاعــدة واعــدة فيمــا يتعلــق بوتيــرة إطــالق 
اللقاحــات. وكان املعــدل يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 213.80 
)جرعــة لــكل 100 شــخص(، يف نوفمبــر 2021 والبحريــن 160.51 
ــى  ــادي عل ــدل قي ــل مع ــة، وقطــر  165.88 جرعــة وهــو ميث جرع
ــم  ــي يت ــث عــدد لقاحــات Covid-19 الت ــم مــن حي مســتوى العال

تناولهــا وهــو مــا توضحــه خريطــة العالــم ملعــدل التطعيــم.  2019 2020 2021 2022

664.4

671.9

688.3

705.8
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الشكل رقم )8(: نسبة السكان اللذين مت تطعيمهم بجرعتن
على مستوى العالم

18)Our World in Data( :املصدر

18- Our World in Data (2022). Share of people who completed the initial COVID-19 
vaccination protocol, May 23, 2022. https://ourworldindata.org/grapher/share-
people-fully-vaccinated-covid?tab=map&country=DEU~JPN~PRT~SGP~ARE~
USA~GBR~OWID_WRL~FRA~ISR~European+Union~CHN

الــدول  مــن  تعــد  العربــي  أن دول اخلليــج  تعكــس اخلريطــة 
املتقدمــة علــى مســتوى العالــم يف التطعيــم بــل تفــوق املتوســط 
العاملــي، حيــث تزيــد نســب التطعيــم عــن 80 % مقارنــة بــدول 
الوطــن العربــي وإفريقيــا بصفــة عامــة. ويوضــح الشــكل التالــي 

ــة.  ــم يف املنطقــة العربي معــدالت التطعي

علــى اجلانــب اآلخــر، يتخلــف اليمــن والعــراق وســوريا عــن 
الركــب نتيجــة الصراعــات الداخليــة، حيــث قدمــت هــذه الــدول 
أقــل مــن لقاحــن لــكل 100 شــخص حتــى اآلن. وأدت العالقــات 
الوطيــدة بــن مصــر والصــن وروســيا إلــى أن يتــم إتاحــة اللقــاح 
بسالســة وحتســن وضــع مصــر بالنســبة إلــى اللقاحــات بســرعة 
حيــث وقعــت مصــر اتفاقيــة إلنتــاج لقــاح »ســينوفاك« يف إبريــل 
ــى تســريع  ــه وهــو مــا أدى إل ــم ب ــدأ بالفعــل التطعي 2021 – وب
الوتيــرة. كمــا أحــرزت املغــرب أيضــاً تقــدم يف الوصــول إلــى 
اللقاحــات وإدارتهــا يف جميــع أنحــاء البــالد، حيــث أنهــا قدمــت 

129.26 لــكل 100 شــخص حتــى نوفمبــر 19.2021 

https://covidvax.live/ar .19- موقع التتبع املباشر للقاحات فيروس كورونا حول العالم
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ويوضح الشكل التالي معدالت التطعيم يف الدول العربية 
مقارنة بالعالم ومجموعات الدخل املختلفة.

الشكل رقم )9(: نسبة السكان اللذين مت تطعيمهم بجرعتن على 
مستوى الدول العربية مقارنة بالعالم - نوفمبر 2021

20)Our World in Data( :املصدر

20- Our World in Data (2022). Share of people who completed the initial COVID-19 
vaccination protocol, May 23, 2022. https://ourworldindata.org/grapher/share-
people-fully-vaccinated-covid?tab=map&country=DEU~JPN~PRT~SGP~ARE~U
SA~GBR~OWID_WRL~FRA~ISR~European+Union~CHN

ــدول ذات  ــى مســتوى ال ــى عل ــارات حت ــدم اإلم يعكــس الشــكل تق
الدخــل املرتفــع ومتوســط العالــم وباقــي الــدول التــي مــا زالــت 
تشــهد معــدالت منخفضــة. وجديــر بالذكــر أن مؤسســة فيتــش 
أوضحــت أن التوســع يف إنتــاج اللقــاح وتوزيعــه بشــكل متســارع 
وبدعــم مــن املؤسســات الدوليــة أدى إلــى تعزيــز النمــو يف املنطقــة 
بنســبة 1 % تقريبــاً  يف عــام 2021 والتســارع إلــى نقطــة إضافيــة 
¾ نقطــة مئويــة يف عــام 2022. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع تكلفــة 
ــه  ــدان منخفضــة الدخــل، إال أن التطعيمــات خاصــة بالنســبة للبل
كان لذلــك أثــر إيجابــي ال ميكــن إهمالــه مــن حيــث تفــوق الفوائــد 
التــي تســاهم يف النمــو وحتفيــز االقتصــاد علــى غــرار التكاليــف 

بكثيــر.21

21- Fitch (2021). Fitch Solutions Middle East And North Africa Key Themes For 2021: 
Year-End Review. December 31, 2021. https://www.fitchsolutions.com/country-
risk/fitch-solutions-middle-east-and-north-africa-key-themes-2021-year-end-
review-31-12-2021
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أدت اجلائحــة إلــى انخفــاض معــدل منــو النــاجت إلــى حوالــي 
الســلطات  اســتجابة  وســاعدت   ،2020 عــام  يف   %  1.6
بشــكل فعــال ويف الوقــت املناســب علــى مســتوى السياســات 
علــى حمايــة الوظائــف والفئــات األكثــر تأثــراً مــن الســكان، 
ــي.22 ــي واملال ــى االســتقرار االقتصــادي الكل مــع احلفــاظ عل

ومــع هــذا، تركــت جائحــة كوفيــد-19 آثــاراً ســلبية علــى 
االقتصاد األردني، فارتفعت البطالة إلى مســتويات قياســية 
ــة 25  ــغ معــدل البطال ــث بل ــة عــام 2020 حي ــة يف نهاي عالي
يف املائــة يف الربــع الرابــع 2020 )مــن بــن أعلــى املعــدالت 
يف املنطقــة( أي ثلــث الســكان فقــط يف ســن العمــل يشــاركون 
يف القــوى العاملــة. وتظهــر البيانــات تأثــر الشــباب والنســاء 
بشــكل خــاص: يف الربــع الرابــع مــن عــام 2020، ارتفعــت 
ــت 55  ــر مســبوقة بلغ ــى نســبة غي ــن الشــباب إل ــة ب البطال

 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
 

الشكل رقم )10(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021
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ــة    ــة الثاني ــم املراجع ــدوق يختت ــذي للصن ــس التنفي ــدويل )2021(. املجل ــد ال ــدوق النق 22 - صن

لالتفــاق مــع األردن فــي ظــل »تســهيل الصنــدوق املمــدد« وطلــب زيــادة املــوارد املتاحــة 
ملعالجــة تأثيــر كوفيــد-19. 1 يوليــو 2021.

https//:www.imf.org/ar/News/Articles/30/06/2021/pr21203-jordan-imf-
executive-board-concludes2-nd-review-under-extended-arrangement
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يف املائــة، بينمــا وصلــت بطالــة اإلنــاث إلــى مســتوى قياســي 
بلــغ 33 يف املائــة وبصفــة عامــة هنــاك ضعــف يف املشــاركة يف 

القــوى العاملــة عنــد 14 يف املائــة.23

كمــا اتســعت معــدالت عجــز املاليــة العامــة حيــث بلــغ إجمالــي 
العجــز إلــى حوالــي 9 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي وارتفــاع 
الديــن العــام إلــى 88 % مــن إجمالــي النــاجت احمللــي يف نهايــة 
عــام 2020 وذلــك نظــراً لبرامــج الدعــم التــي مت تقدميهــا 
لدعــم االنتعــاش وحمايــة الوظائــف ومعاجلــة معــدالت البطالة 

املرتفعة. 

ــى أن عجــز احلســاب اجلــاري قــد  ــرات إل كمــا تشــير التقدي
ــي  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة مــن الن ــي 8 يف املائ ــى حوال اتســع إل
كافيــة.   ظلــت  الدوليــة  االحتياطيــات  لكــن   2020 عــام  يف 
املؤقــت يف  االنخفــاض  إلــى  كبيــر  حــد  إلــى  ذلــك  ويرجــع 
صــايف األصــول األجنبيــة للبنــوك. ومــن املتوقــع أن يتســع 
النــاجت احمللــي  مــن   % إلــى 8.9  اجلــاري  عجــز احلســاب 
ــة يف الســياحة  ــع اســتمرار االجتاهــات الضعيف ــي، م اإلجمال

التــي شــوهدت يف أواخــر عــام 2020 مبــا يف ذلــك بســبب 
تباطــؤ التطعيمــات يف األردن والشــركاء التجاريــن الرئيســين 
وال تــزال حتويــالت العاملــن ضعيفــة، بينمــا تــزداد الــواردات 

بســبب ارتفــاع أســعار الطاقــة. 

ومــن املتوقــع أن تدعــم اجلهــود املبذولــة وزيــادة الطلــب العاملــي 
االنتعــاش يف النصــف الثانــي مــن 2021 ومــن املتوقــع أن يصــل 
النمــو إلــى حوالــي 3 % علــى املــدى املتوســط   مدعومــاً بالنمــو 

الهيكلــي وبرامــج اإلصالح. 

23 - IMF (2021). Jordan: Second Review Under the Extended Arrangement Under the 
Extended Fund Facility, Request for Augmentation of Access, and Modification of 
Performance Criteria-Press Release; Staff Report; Staff Statement; and Statement 
by the Executive Director for Jordan. 24 Aug 2021. https://www.elibrary.imf.
org/configurable/content/journals$002f002$002f2021$002f188$002farticle-
A001-en.xml?t:ac=journals%24002f002%24002f2021%24002f188%24002fa
rticle-A001-en.xml
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
الكلية ذات الصلة.

1 -  املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )10.209 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

معدل منو الناجت احمللي 
1.62.02.7-2.52.0%اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي 

باألسعار اجلارية 

دوالر 
4٫2194٫4264٫2864٫3944٫565أمريكي

2.52.0-1.70.70.3%معدل التضخم 

13.119.122.7n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من 
11.814.610.79.614.2%الناجت احمللي اإلجمالي

معدل االستثمار كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي

%20.816.718.718.518.7

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، بيانات معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي من واقع 
بيانات مؤشرات التنمية العاملية، البنك الدولي

 World Development Indicators )WDI(  
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2 -  األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة يف القيمةيف الناجت
الناجت

33.2 %33.612٫741 %33.813٫088 %11٫196مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

25.2 %25.79.673 %29.710,006 %9.830مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

41.6 %40.815.987 %36.515.909 %12.085مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج - 
33٫11139٫00338٫401مليون دوالراألسعار اجلارية 

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق-األسعار 
38٫64244٫56643٫759مليون دوالراجلارية 

املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير االقتصادي
       العربي املوحد، أعوام 2016 و2021
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3 - مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي 
كنسبة من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%8.4-6.0-8.9-7.7-5.9-

الدين العام كنسبة من 
78.478.088.090.990.6%الناجت احمللي اإلجمالي

إجمالي الدين العام 
اخلارجي كنسبة من الناجت 

احمللي اإلجمالي
%34.868.079.884.584.1

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.

4 -  مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 
ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
n/an/a-8.07-5.79-8.06دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
-2.11-4.05-3.49-0.95-3.48دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%8.99-2.13-7.98-8.93-4.45-

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
1,600730726n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021،
وبيانات ميزان املدفوعات من 

IMF Access to Macroeconomic and Financial Data، 
وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي

الصادر عن األونكتاد 
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2 -  مؤشر التنافسية العاملي

201520182019

647370الترتيب عاملياً

777الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
الدول يف املؤشر

13/ 14014/ 14014/ 141

متوسط قيمة املؤشر للدول 
العربية

66.273.072.0

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
 ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات الدولية:

 1 -  مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

25.6228.0227.54مؤشر املشاركة واملساءلة
25.7137.2635.85مؤشر االستقرار السياسي

59.6256.7357.21مؤشر فاعلية احلكومة

54.8157.2160.10مؤشر جودة التشريعات

67.7958.1759.13مؤشر سيادة القانون

64.4260.5859.62مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي

 The Worldwide Governance Indicators )WGI( 2021.
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3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020
80102102الترتيب عاملياً
81010الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 -  مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
57868181الترتيب عاملياً

7989الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
إجمالي الدول يف املؤشر

14/ 14113/ 12913/ 13113/ 132

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي

International Innovation Index
الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5 - مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
9198117الترتيب عاملياً
10810الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن

)SDGs( 6 -  التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201968.1816
202068.1898
202170.1725

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة 
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن
https://dashboards.sdgindex.org 
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7 -  مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
76.975.975.476.8قيمة املؤشر

81696767الترتيب عاملياً*

13121212الترتيب عربياً*

6.36.86.56.9املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
5.95.24.94.8املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
https://fragilestatesindex.org  

ثالثاً: التعليق العام للمملكة األردنية الهاشمية  

أطلقهــا  التــي  التطعيــم  وحملــة  الوقائيــة  اإلجــراءات  أدت 
األردن إلــى تخفيــف آثــار الســالالت املتحــورة مــن فيــروس 
كوفيــد-19، وســاعد إعــادة فتــح االقتصــاد علــى بــدء التعــايف. 
غيــر أن االقتصــاد مــا زال يعانــي مــن مكامــن ضعــف ملمــوس، 
تتمثــل باســتمرار البطالــة املرتفعــة، وال ســيما بــن الشــباب. 

لتحقيــق األردن منــو احتوائــي جيــد ومســتدام، البــد أن يســتمر 
النقــد  مــع صنــدوق  بــدؤه  الــذي مت  الهيكلــي  يف اإلصــالح 
الدولــي ودعــم نصيــب املــرأة يف القــوى العاملــة، وتشــجيع 

املنافســة، وتخفيــض تكاليــف ممارســة األعمــال. 

بــدء  منــذ  املطبقــة  االقتصاديــة  السياســات  ســاعدت  كمــا 
أزمــة كورونــا، وهــو مــا أدى للحفــاظ علــى مســتوى جيــد مــن 
النقديــة  السياســة  أداء  خــالل  مــن  الدوليــة  االحتياطيــات 
النشــطة والتمويــل اخلارجــي القــوي. وأدى ذلــك حملافظــة 
بفــروق  الدوليــة  األســواق  القويــة يف  مكانتهــا  علــى  األردن 

ضيقــة عــن باقــي دول املنطقــة.24

   24 - IMF (2021). IMF Staff and Jordan Reach Staff-Level Agreement on the Third Review 
Under the Extended Fund Facility. November 18, 2021. https://www.imf.org/
en/News/Articles/2021/11/18/pr21339-imf-staff-and-jordan-reach-staff-level-

agreement-on-third-review-under-eff
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علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، شــهدت تدفقــات 
نتيجــة  األردن  يف  تراجــع  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار 
تداعيــات فيــروس كورونــا ومســتجداته. كمــا أن نصيــب األردن 
كان ضعيفــاً بــن الــدول العربيــة مــن حيــث جــذب االســتثمار 
األجنبــي املباشــر حيــث كان نصيبهــا مــن إجمالــي املشــاريع يف 
املنطقــة 6 مشــاريع  وترتيبهــا احلــادى عشــر مبــا ميثــل 1 % 
مــن اإلجمالــي بتكلفــة رأســمالية قيمتهــا 248 مليــون دوالر 
ــي تكلفــة االســتثمار يف املنطقــة.  ــل 0.7 مــن إجمال مبــا ميث

جــاء ترتيــب األردن الســادس مــن بــن 9 دول  عربيــة وهــو مــا 
أوضحتــه قيمــة مؤشــر القيــود التنظيميــة حيــث يقيــس مؤشــر 
القيــود التنظيميــة لالســتثمار االجنبــي املباشــر الــذي تصــدره 
  .2003 عــام  منــذ  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
القيــود علــى االســتثمار األجنبــي يف 43 قطــاع متيــل قيــود 
االســتثمار األجنبــي املباشــر للظهــور  يف قطاعــات محــددة 
مثــل التعديــن وصيــد األســماك والزراعــة والنقــل  حيــث بلغــت 
قيمــة املؤشــر 0.22 )قيمــة املؤشــر تتــراوح مــا بــن 0  انفتــاح 

كامــل بــال حــدود و 1 غلــق كامــل  بالقيــود(.25

وفقــًا ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر عــام 2020 
تدهــور ترتيــب األردن يف املؤشــر مبقــدار 19 مركــز يف عــام 
2020 مقارنــًة بعــام 2018 وقــد يعــود ذلــك لتأثيــر تباطــؤ 

النمــو االقتصــادي.26

أمــا علــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك 
الــدول  بــن  متميــزاً  مركــزاً  األردن  احتــل  الدولــي2020، 
ــث حتســن أداء األردن يف  ــب اخلامــس، حي ــة يف الترتي العربي
املؤشــرات الفرعيــة، خاصــًة مؤشــر ســيادة القانــون وجــودة 
التشــريعات وفاعليــة احلكومــة، ولكــن جــاء األداء ســيئاً يف 
مؤشــر االســتقرار السياســي ومؤشــر املشــاركة واملســاءلة.27

املنظمــة  عــن  الصــادر  العاملــي  االبتــكار  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
العامليــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( يف عــام 2021، جــاء ترتيــب 
األردن يف املرتبــة 81 مــن 132 دولــة، حيــث حتســن مقارنًة بعام 
2019 الــذي جــاء فيــه األردن يف املرتبــة 86، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فإنــه مــا زال أقــل مــن ترتيبــه عــام 2015 والــذي احتــل 

فيــه املركــز 57، والســابع مــن 14 دولــة عربيــة.28

25 -  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ االستثمار في 
https://www.dhaman.net/ar/economic-publications .2021 الدول العربية

26 -  United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

27 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

28 -  WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through 
the COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.
wipo.int/ global_innovation_index/en/2021



تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 902022

دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــة 102 تقريــر التنميــة البشــرية  ــب األردن يف املرتب جــاء ترتي
2020 والصــادر عــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف 2019 
وثبــت يف 2020 واملرتبــة العاشــرة مــن بــن 20 دولــة عربيــة.29

جــاءت األردن خــالل العــام 2019، يف املركــز الـــ 70 يف مؤشــر 
بـــ 3  التنافســية العاملــي مــن 141 دولــة وقــد حتســن كثيــراً 
مراكــز مقارنــًة بعــام 2018 عــن عــام 2019 ويعكــس ذلــك 
ــى  ــي أدت إل االســتمرار يف سياســات اإلصــالح املؤسســي الت

حتســن تنافســية الدولــة.30

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة، جــاء األردن 
ــاً  ــة 72 عاملي ــام 2021، واملرتب ــاً ع ــة اخلامســة عربي يف املرتب
مقارنــةً باملرتبــة 89 عامليــاً واملرتبــة 8 عربيــاً يف عــام 31.2020
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29 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development 
Programme. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

30 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World 
Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_
TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

31 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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كوفيــد-19  عــن جائحــة  الناجمــة  املزدوجــة  الصدمــة  أدت 
وانخفــاض أســعار النفــط إلــى حالــة من الركــود العميق خاصًة 
ــاء  مــع تراجــع معــدالت النمــو يف العــام الســابق النتشــار الوب
وإن كانــت مؤقتــة نتيجــة للتعــايف الســريع. وتشــير البيانــات 
إلــى أن إجمالــي النــاجت احمللــي قــد انكمــش بحوالــي 6 % 
يف عــام 2020، انعكاســاً لتراجــع بنســبة 6 % يف إجمالــي 
النــاجت احمللــي النفطــي وبنســبة 6.2 % يف إجمالــي النــاجت 

ــر النفطــي.  ــي غي احملل

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

 

الشكل رقم )11(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
 وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
                 الكلية ذات الصلة 
1 -  املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان ) 9.42 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

2.24.2 - 5.11.75.9%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي 
40,06043,90038,66043,54044,570دوالر أمريكياإلجمالي باألسعار اجلارية

0.71.8- 2.07- 4.11.9%معدل التضخم

1.742.2853n/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي 
30.530.925.335.134.0%اإلجمالي

معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي 
25.622.522.225.424.7%اإلجمالي

       املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook             

أكتوبر 2021، بيانات معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي  
 من واقع بيانات مؤشرات التنمية العاملية، البنك الدولي

World Development Indicators )WDI(                 
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         2 - األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة

201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة يف الناجتالقيمةاملساهمة يف الناجتالقيمةيف الناجت

مليون إجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي
42 %47151,651 %48197,479 %181,403دوالر

إجمالي قطاعات اخلدمات 
اإلنتاجية

مليون 
35 %32125,528 %27134,734 %100,086دوالر

إجمالي قطاعات اخلدمات 
االجتماعية

مليون 
23 %2183,502 %2388,929 %85,300دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة 
عوامل اإلنتاج - األسعار اجلارية 

مليون 
366,789414,349354,118دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار 
السوق -األسعار اجلارية

مليون 
375,230421,142360,681دوالر

                   املصدر: صندوق النقد العربي - بيانات التقرير االقتصادي
                         العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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3 -  مؤشرات املالية العامة والدين العام

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي

%3.36 -0.595.64 -0.54 -0.22 -

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%16.727.139.437.338.6

إجمالي الدين العام 
اخلارجي كنسبة 
من الناجت  احمللي 

اإلجمالي

%76.799.592.294.395.9

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook 

أكتوبر 2021

4 -  مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة
امليزان التجاري

)السلع واخلدمات(
مليار 
57.280.754.676.975.8دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
17.635.41128.426دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%4.88.43.17.16.3

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة

مليون 
8,55117,87519,884n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data، 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار
     العاملي الصادر عن األونكتاد.
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2 -  مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
172725الترتيب عاملياً

211الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

66.273.072.0متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير أعوام 2015، 
2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانيا: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية 

1 -  مؤشرات احلوكمة

املؤشرات الفرعية
201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب
19.2117.416.4مؤشر املشاركة واملساءلة

70.4869.366.0مؤشر االستقرار السياسي 
90.8789.488.0مؤشر فاعلية احلكومة
82.6978.482.7مؤشر جودة التشريعات
73.177.979.3مؤشر سيادة القانون

82.783.283.2مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي -
The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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3 -  مؤشر التنمية البشرية

201520192020
373531الترتيب عاملياً
311الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

100105106متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 -  مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
47363433الترتيب عاملياً
2111الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية



105تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 1042022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثاني الفصل الثاني

5 - مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
292121الترتيب عاملياً
211الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
193 /19321 /19321 /21يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن

)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201969.7653
202070.3714
202170.2714

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة 
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

46.340.138.140.3قيمة املؤشر

143149152151الترتيب عاملياً*

21212121الترتيب عربياً*

2.92.21.92.4املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
4.22.82.83.3االقتصادية

ثالثاً: التعليق العام لدولة

اإلمارات العربية المتحدة

ســارعت دولــة اإلمــارات بالتحــرك للتصــدي لآلثــار الصحيــة 
واالقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19، وبــدأ التعــايف 
االقتصــادي يــزداد قــوة. وتغطــي عمليــة التطعيمــات حاليــاً قرابــة 
95 % مــن ســكان اإلمــارات مــن املواطنــن واملقيمــن الذيــن 

ــل. ــى األق ــى جرعــة واحــدة عل ــوا عل حصل

ومــن املتوقــع حــدوث تعــاف تدريجــي يف عــام 2021، بدعــم مــن 
اســتجابة اإلمــارات املبكــرة والقويــة ملواجهــة اآلثــار الصحيــة 
الداعمــة،  الكليــة  االقتصاديــة  السياســات  تنفيــذ  ومواصلــة 
وانتعاش الســياحة والنشــاط االقتصادي احمللي املرتبط مبعرض 
إكســبو دبــي ويتوقــع أن يتجــاوز منــو إجمالــي النــاجت احمللــي غيــر 
النفطــي نســبة 3 % خــالل العــام اجلــاري، مــع اســتمرار حتســنه 
يف املــدى املتوســط، وأن يواصــل إجمالــي النــاجت احمللــي النفطــي 
النمــو يف ظــل زيــادة اإلنتــاج. ومــع ارتفــاع أســعار النفــط ســترتفع 
أرصــدة املاليــة العامــة واحلســاب اخلارجــي. ومــن املتوقــع أن 
يرتفــع معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ليصــل إلــى 2.2 % 

ــي 4.2 % عــام 2022. عــام 2021، وحوال

الفصل الثاني الفصل الثاني

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
 https://fragilestatesindex.org  
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ومــع ذلــك، ال تــزال أجواء عــدم اليقن موجودة لدولة اإلمارات، 
ــة نحــو حتقــق املســتهدفات  ــزان املخاطــر الكلي ــل كفــة مي ومتي
ــر أن زخــم اإلصالحــات القــوي يف اإلمــارات  ــة. غي االقتصادي

يعــزز مــن احتمــال جتــاوز النمــو للتوقعــات.

ولضمــان اســتدامة التعــايف، فــإن األولويــة القصــوى ال تــزال 
متمثلــة يف حمايــة الصحــة العامــة مــن خــالل اســتمرار جهــود 
التطعيــم والفحــص القويــة التــي تشــمل كل املواطنــن واملقيمن،  
واســتمرار املزيــج احلالــي مــن السياســات االقتصاديــة الكليــة. 
ــة  ــة املقبل ويجــب أن تكــون هــذه السياســات والدعــم يف املرحل
موجهــة بدرجــة متزايــدة نحــو القطاعــات والشــركات التــي 
تتوافــر لهــا مقومــات البقــاء فضــاًل عــن دعــم األفــراد األشــد 

احتياجــاً. 

وينبغــي حتديــد أولويــات وتسلســل دفعــات التنشــيط املالــي 
اجلديــدة واإلصالحــات الهيكليــة مثل تلــك الرامية إلى اجتذاب 
املتخصصــن مــن ذوي املهــارات العاليــة، ودعــم التوظيــف يف 
واالســــتثمـــار  اخلارجيــة  التجــارة  وزيــادة  اخلــاص،  القطــاع 
األجـــنبي املبـاشــــر، واالستفــــادة مــن مــــزايا التكنولوجيــا بغيــة 
التأكــد مــن كفاءتهــا وفعاليتهــا، ممــا يضمــن حتقيــق نتائــج 

النمــو املســتدام والشــامل للجميــع.

على صعيد االستثمار األجنبي املباشر، جذبت اإلمارات نحو 
19,884 ملــيون دوالر عــــام 2020 مقــــابل نحو 8,551 مليون 
دوالر عام 2015 يف ظل معاناة العـــــــالم ككــــل من تداعيـــات 
جائحة كورونا، وهذا يؤكد على متانة اقتصادها، مع توقعـات 
أن تتضـــاعف تلك االســـتثمارات يف ظل إطــــالق املبــــادرات 
احلكــومية اجلــديدة خــاصًة املـرتبطة بجذب املبدعن ورواد 
األعـــمال من كل أرجـــــاء العــالم، وال سيـما مع بدء فعاليات 

معرض اكسبو.

وبهــذا واصلــت دبــي ريادتهــا العامليــة يف مصــاف أبــرز وجهــات 
 2020 عــام  احتلــت يف  املباشــر حيــث  األجنبــي  االســتثمار 
إفريقيــا  وشــمال  الشرق األوســط  منطقــة  يف  األول  املركــز 
والرابــع عامليــاً يف اســتقطاب رؤوس أمــوال االســتثمار األجنبــي 

املباشــر.

وعلــى مســتوى خلــق فــرص العمــل املباشــرة وغيــر املباشــرة، 
مــن املتوقــع أن يدعــم إكســبو 2020 مــا يصــل إلــى 905,200 
ســنة عمــل32 بــن عامــي 2013 و2031، وهــو مــا يســاوي نحــو 
49,700 وظيفــة بــدوام كامــل ســنوياً خــالل هــذه الفتــرة وذلــك 
مقارنــةً بتضاعــف معــدالت البطالــة منــذ بدايــة اجلائحــة مــن 

 .2020 عــام   %  5 2019إلــي  % عــام   2.3

الفصل الثاني الفصل الثاني

عّرف بأنها وظيفة بدوام كامل لشخص واحد ملدة عام واحد.
ُ
  32 - سنة العمل: ت
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وفقــًا ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعامــي 2018 
و2020 فقــد حافظــت دولــة اإلمــارات علــى صــدارة الترتيــب 
 ،21 الـــ  املركــز  عنــد  عامليــاً  ترتيبهــا  اســتقرار  مــع  العربــي 
وذلــك نتيجــة التحــول الرقمــي وزيــادة املشــاركة اإللكترونيــة 
واســتخدام تقنيــات ناشــئة باتــت جــزءاً مــن خطــط التنميــة 
 الوطنيــة يف كثيــر مــن الــدول العربيــة وخاصة دولــة اإلمارات33. 

وعلــى صعـــــــــيد مؤشـــــــــر احلــــــوكـــمـــــة العـــــــــاملــــــي الصــــــــادر عــن 
الترتيــب  اإلمــــارات  دولـــة  تصــــــدرت  الدولــي2020،  البنــك 
مؤشــر  عــدا  فيمــا  الفرعيــة  املؤشــرات  جميــع  يف  العربــي 
االستـــقـــــرار الســـــــياســـي وغـيــاب العنـــف واإلرهـــاب الـــذي 
 تصـــــــدرته قطـــــر ومـؤشــــر املشــاركة الــذي تصدرتــه تونــس34. 

أما بالنسبة ملؤشر االبتكار العاملي الصادر عن املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية )الويبو( يف عام 2021 احتلت اإلمارات املرتبة 
األولى عربياً والـ 33 عاملياً حيث حتسن ترتيبها بنحو 14 مركزاً 
 مقارنــًة بعــام 2015 والــذي جــاءت فيــه يف املرتبــة 47 عامليــا35ً. 

تصـــدرت دولـــــــــــة اإلمــــــــــارات العـــــــــربية املتحـــــــــدة املركـــــــــــز األول 
عــن  والصـــــادر   2020 البشـــــرية  التنميــة  تقــــــرير  يف  عربيــًا 
ــدمة يف الترتيــب  ــمائي، متقــــ ــدة اإلنـــــ ــم املتحــــ ــج األمــــ برنامـ
لتأتــي  املاضــي  العــام  تصنيــف  عــن  مراكــز  بأربعــة  العاملــي 
 يف املرتبــة 31 عامليــاً مــن بــن 189 دولــة شــملها التقريــر36. 

حافظــت دولــة اإلمــارات علــى مكانتهــا ضمــن أفضــل عشــر دول 
تنافســية يف العالــم خــالل العــام 2020، متقدمــة علــى دول مثــل 
ــا،  ــدا، ولوكســمبورج، وأملاني ــدا، وفنلن ــات املتحــدة، وأيرلن الوالي
واململكــة املتحــدة، لتظــل بذلــك دولــة اإلمــارات هــي الدولــة 
العربيــة الوحيــدة التــي جنحــت يف حجــز موقعهــا ضمــن العشــر 
الكبار يف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العاملية الصادر عن 
IMD World Competitiveness Center وذلك ألربع سنوات 

 متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر األوائل يف العام 372017.

العربيــة  اإلمــارات  احتلــت  الهشــة  الــدول  ملؤشــر  وبالنســبة 
العربيــة،  الــدول  بــن  األعلــى  وهــي   21 املرتبــة  املتحــدة 
 143 بترتيــب  مقارنــًة   ،2021 عــام  يف  عامليــاً   151 واملرتبــة 
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33 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicadministration.
un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

34 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.worldbank.
org/source/worldwide-governance-indicators

35 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/
global_innovation_index/en/2021

36 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human development 
and the Anthropocene. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr2020.pdf

37 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. https://
www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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ضمــت   2021 عــام  خــالل  وعامليــاً   .2015 عــام  عامليــاً 
 179 بترتيــب  فنلنــدا  العالــم  يف  هشاشــة  األقــل  الــدول 
والدمنــارك38. ونيوزيالنــدا،  وأيســلندا،  النرويــج،   وتلتهــا 

ــة  فيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة، جــاءت دول
اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املرتبــة الرابعــة عربيــاً والترتيــب 
71 عامليــاً لعــام 2021، وهــو نفـــــس الترتيـــب عـــــربياً وعــــاملياً 
لعــام 2020. أمــا خــالل عــام 2021 شــهدت قيمــة مؤشــر 
حتقيــق الهــدف الرابــع جــودة التعليــم ارتفاعــاً كبيــراً لتســجل 
 92.1 نقطـــة مقـــارنًة بحـــوالي 88.6 نقــــطــــة عــــام  392020. 

املؤشــر  شــهد  فقــد  املشــتريات40،  مديــري  ملؤشــر  بالنســبة 
ارتفاعــاً ملحوظــاً مــن 51.2 نقطــة يف ديســمبر 2020 إلــي 
55.6 نقطــة يف ديســمبر 2021، وهــو مــا يؤكــد توقعــات منــو 
القطــاع اخلــاص غيــر النفطــي وتشــير بيانــات الشــكل إلــى 
األثــر غيــر املباشــر إلكســبو دبــي 2020 والــذي بــدأ يف شــهر 
ــذ  ــة املؤشــر من ــت قيم ــث ارتفع ــى أداء املؤشــر، حي ــر عل أكتوب
شــهر أكتوبــر لتتخطــى 55 نقطــة وهــي األعلــى خــالل العــام.

الفصل الثاني الفصل الثاني

38 -  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

39 - SDG )2021(. Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States.      

Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings 

  40 - مالحظة مؤشر مديري املشتريات متوفر لخمس  دول عربية فقط هم االمارات العربية 

املتحدة والسعودية وقطر  ومصر ولبنان ولذلك سوف يقتصر عرضه على هذه الدول 
 الهميته في اتجاه توقعات القطاع الخاص كلما ارتفعت قيمته عن 50

ً
فقط وذلك نظرا
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الشكل رقم )12(: مؤشر مديري املشتريات- اإلمارات العربية املتحدة 
خالل الفترة من ديسمبر 2020 إلي ديسمبر 2021

 41)IHS Markit( املصدر: بيانات مؤشر مديري املشتريات 
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41 - PMI )2021( Purchasing Manger's Index. IHS Markit. https://ihsmarkit.com/

products/purchasing-managers-index-pmi-data-lake.html
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مملكة البحرين

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )13(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021
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يعكــس الشــكل الســابق تأثــر مملكــة البحريــن باجلائحــة كباقــي 
دول العالــم ويتوقــع أن يكــون االنتعــاش بعــد اجلائحــة تدريجيــاً، 
حيــث يتوقــع أن يبلــغ النمــو االقتصــادي 2.4% يف عــام 2021 

ويرتفــع إلــى حوالــي 3% علــى املــدى املتوســط. 

وتعكــس هــذه التوقعــات انتعاًشــا يف النمــو غيــر النفطــي إلــى 
3.9%يف عــام 2021 حيــث يعــزز توزيــع اللقــاح علــى نطــاق 
ــك،  ــة. ومــع ذل ــل األزم ــا قب واســع النشــاط نحــو مســتويات م
ــات، مبــا يف  ــن عــدم اليقــن حــول التوقع ــر م ــدر كبي ــاك ق هن
ذلــك مســار الوبــاء وتدابيــر االحتــواء العامليــة واحملليــة ذات 

الصلــة.
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 توضــح اجلــداول التاليــة أداء املتغيــرات االقتصاديــة الكليــة 
ذات الصلــة.

1 -  املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )1.47 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

معدل منو الناجت 
2.43.1- 2.52.65.1%احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب 
الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

دوالر 
22,65925,92523,59026,29427,053أمريكي

2.53.0- 0.81.21.6%معدل التضخم 
3.444.93.93.8%معدل البطالة

معدل االدخار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 

%24.231.024.631.331.1

 معدل االستثمار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%26.633.134.034.233.9

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، بيانات معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي 
من واقع بيانات مؤشرات التنمية العاملية ، البنك الدولي

World Development Indicators )WDI(.

الفصل الثاني الفصل الثاني
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة يف الناجتالقيمةاملساهمة يف الناجتالقيمةاملساهمة يف الناجتالقيمة

41.7 %43.614,097 %42.116,373 %13,427مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

إجمالي قطاعات اخلدمات 
32.4 %31.910,939 %31.211,986 %9,948مليون دوالراإلنتاجية

إجمالي قطاعات اخلدمات 
25.9 %24.58,735 %26.79,196 %8,515مليون دوالراالجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة 
31,89037,55533,771مليون دوالرعوامل اإلنتاج - األسعار اجلارية 

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار 
32,24138,65334,729مليون دوالرالسوق -األسعار اجلارية 

                      املصدر: صندوق النقد العربي - بيانات التقرير االقتصادي العربي املوحد
                                          ألعوام 2016 و2021.
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3 -  مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

 - 8.0 - 8.0 - 17.9 - 9.0 - 18.3%العجز/ الفائض الكلي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

66.2102.0129.7123.3125.6%الدين العام كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

129.0225.7257.7245.6246.4%إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook   

               أكتوبر 2021.
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4 -  مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

3.352.862.91n/an/aمليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

- 1.18- 1.14- 3.25- 0.79- 0.75مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من الناجت 
- 2.9% - 2.9 % - 9.3 % - 2.1 %-2.4%%احمللي اإلجمالي

659421.006n/an/aمليون دوالرتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة

املصدر: صندوق النقد الدولي – أكتوبر 2021، 
وبيانات ميزان املدفوعات الصادر من صندوق النقد الدولي،

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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  ثانياً: التقييم على مستوى

أهم المؤشرات الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

11.8219.8118.36مؤشر املشاركة واملساءلة

12.3823.5825.47مؤشر االستقرار السياسي

73.0864.4268.27مؤشر فاعلية احلكومة

76.4467.7973.08مؤشر جودة التشريعات

67.3168.2767.31مؤشر سيادة القانون

29.8129.3328.37مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة 
فقط، وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة 

كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI( 2021 
.

2 -  مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
395045الترتيب عاملياً

554الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
141 /14014 /14014 /13إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
66.273.072.0العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.
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3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020

454542الترتيب عاملياً

443الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 -  مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
59787978الترتيب عاملياً

4778الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
132 /13113 /12913 /14113 /14الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5 - مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
242638الترتيب عاملياً
122الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
193 /19321 /19321 /21يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير UN E-Government Survey ألعوام 2016، 
2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201968.7765
202068.8826
202166.110011

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة 
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
64.463.863.966.7قيمة املؤشر

119113110104الترتيب عاملياً*

17171717الترتيب عربياً*

3.23.93.74.1املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
5.14.34.35.3االقتصادية

مالحظات*: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

 باملوقع اإللكتروني
 https://fragilestatesindex.org

ثالثاً: التعليق العام لمملكة البحرين 

الصحيــة  اآلثــار  ملعاجلــة  بســرعة  البحريــن  حتركــت 
وســبل  األرواح  وحمايــة  كوفيــد-19  لوبــاء  واالقتصاديــة 
الســريعة  السياســات  اســتجابات  وســاعدت  العيــش. 
ــر وصــول  ــروس وتوفي واملنســقة يف احلــد مــن انتشــار الفي
ســريع وواســع النطــاق للتطعيمــات وتوجيــه دعــم الدخــل 

االحتيــاج. ذات  والقطاعــات  للفئــات  والســيولة 

ومــع ذلــك، يســتمر انتشــار جائحــة كوفيــد-19 وتدابيــر 
االحتــواء الضروريــة يف التأثيــر علــى االقتصــاد البحرينــي. 
يُقــدر االنخفــاض يف معــدل النمــو يف عــام 2020 بنحــو 
النفطــي  النمــو غيــر  بانكمــاش حــاد يف  5.1% مدفوعــاً 
بنســبة -7%. كمــا تقلــص النشــاط يف قطــاع اخلدمــات 
ــًة  ــر نســبياً، مقارن ــم يتأث ــع ل ــن التصني بشــكل ملحــوظ، لك
علــى  و2019   2015 عامــي  يف  و2.6   2.5 منــو  مبعــدل 

التوالــي. 

ويقــدر منــو إجمالــي النــاجت احمللــي لقطــاع النفــط والغــاز 
أســعار  مؤشــر  تضخــم  متوســط    بلــغ  كمــا   .%2 بنحــو 
املســتهلكن -1.6% يف عــام 2020. مــع انخفــاض أســعار 
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النفــط وتقلــص النــاجت احمللــي اإلجمالــي اإلســمي ارتفــع العجــز 
ــي يف عــام  ــاجت احملل ــي الن ــى 17.9% مــن إجمال ــي إل ــي الكل املال
2020 مقارنــًة  بحوالــي 9% مــن إجمالــي النــاجت احمللــي يف 
عــام 2019. وارتفــع الديــن العــام إلــى 130% مــن إجمالــي النــاجت 

احمللــي مــن 102% يف عــام 2019.

ــد مــن اإلجــراءات لوضــع  ــاك ضــرورة التخــاذ املزي ــم هن ومــن ث
ــرادات  ــت، واحلــد مــن اعتمــاد إي ــي ثاب ــى مســار تنازل ــن عل الدي
ــرادات  ــات وحشــد اإلي ــى أســعار الهيدروكربون ــة العامــة عل املالي
فئــات  توفيــر احلمايــة ألشــد  مــع  النفقــات  وترشــيد  احملليــة 

الســكان ضعفــا42ً. 

وتشير البيانات إلي اتساع عجز احلساب اجلاري إلى 9.3٪ من 
إجمالــي النــاجت احمللــي 2020. وانخفضــت االحتياطيات الدولية 
 إلــى حوالــي 1.4 شــهر مــن الــواردات غيــر النفطيــة احملتملــة43.

الفصل الثاني الفصل الثاني

42 -  IMF (2021). IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with The 
Kingdom of Bahrain. March 22, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/ 
2021  /03 /22/pr2175-bahrain-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-
consultation

43 -  IMF (2021). IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission to The Kingdom of Bahrain. 
February 14, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/ 2021  /02 /12 /pr2138-
bahrain-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-the-kingdom-of-bahrain

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، كان نصيــب البحريــن 
االســتثمار  جــذب  حيــث  مــن  العربيــة  الــدول  بــن  متوســطاً 
األجنبــي املباشــر، واحتلــت املرتبــة 7 حيــث كان نصيبهــا مــن 
إجمالــي املشــاريع يف املنطقــة 15 مشــروعاً مبــا ميثــل2.4 % 
دوالر  مليــون   883 قيمتهــا  رأســمالية  بتكلفــة  اإلجمالــي  مــن 
 مبــا ميثــل 2.6 مــن إجمالــي تكلفــة االســتثمار يف املنطقــة44. 

ترتيــب  تراجــع  اإللكترونيــة،  احلكومــة  تنميــة  مؤشــر  يف 
درجــة   12 اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  مؤشــر  يف  البحريــن 
يف عــام 2020 مقارنــًة بعــام 2018، وقــد يعــود ذلــك لأزمــة 
كوفيــد-4519.  نتيجــة  النفــط  أســعار  وانخفــاض   االقتصاديــة 

وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصادر عن البنك الدولي، 
حتســن أداء كل مــن املؤشــرات الفرعيــة لفاعليــة احلكومــة )68.3 
نقطــة(، وجــودة التشــريعات )73.1 نقطــة( واالســتقرار السياســي 
)25.5 نقطــة مقارنــًة بنحــو 23.5 نقطــة(، يف حــن انخفــض 
أداء مؤشــر املشــاركة واملســاءلة، وجــاءت البحريــن يف املرتبــة 

السادســة عربيــاً لعــام 462020.

 44 -  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ االستثمار 

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications  .2021 في الدول العربية
4 5-  United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicadministration.

un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
46 -  World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.worldbank.

org/source/worldwide-governance-indicators
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أمــا بالنســبة ملؤشــر االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة 
للملكيــة الفكريــة )الويبــو( عــام 2021، والــذي يقــدم مقاييــس 
مفصلــة عــن األداء االبتــكاري للدولــة فقــد احتلــت البحريــن 
املرتبــة 78 عامليــاً والـــثامنة عربيــاً مقارنــًة باملرتبــة الســابعة بــن 

ــاً عــام 47.2020 ــة، والـــ 79 عاملي ــدول العربي ال

يف تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي ويرصــد أداء الدولــة مــن خــالل عــدد مــن 
املؤشــرات مــن بينهــا: العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة ومعــدل اإلملــام 
باملــدارس  البالغــن ونســب االلتحــاق  لــدى  بالقــراءة والكتابــة 
القــوة  بتعــادل  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  مــن  الفــرد  ونصيــب 
الشــرائية بالــدوالر، ودليــل العمــر املتوقــع جــاءت البحريــن ضمــن 
الــدول ذات التنميــة البشــرية املرتفعــة حيــث بلــغ ترتيبهــا الثالــث 
علــى املســتوى العربــي وعامليــاً جــاءت يف املرتبــة 42 مقارنــًة 

باملرتبــة 45 لعــام 482015.

الفصل الثاني الفصل الثاني

47 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.
int/global_innovation_index/en/2021

48 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

2019 يف مؤشــر  العــــام  البحــــرين خـــــالل  جـــــاءت ممـلـــكة 
وهــو  دولــة   141 مــن   45 الترتيــب  يف  العاملــي  التنافســية 
يف  مراكــز   5 مبقـــــدار   2018 عـــــام  عــن  يعكـــــس حتســــناً 
ــة49. ــدول العربي ــن ال ــع ب ــا الراب ــاً وجــاء ترتيبه ــب عاملي  الترتي

قيمــة  متوســط  فبلــغ  الهشــة،  الــدول  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
املؤشــر ململكــة البحريــن 64 خــالل الفتــرة مــن 2015 الــى 
 119 مــن  تدهــور  عامليــاً  البحريــن  ترتيــب  أن  إال   ،2021
انخفــاض  يعكــس  2021، حيــث  104 عــام  إلــى   2015 عــام 
الترتيــب تدهــور أداء الدولــة، وكان ترتيبهــا خــالل الفتــرة مــن 
الــدول العربيــة50. 17 علــى مســتوى  إلــى 2021 هــو   2015 

جــاءت  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
البحريــن يف املرتبــة 11 عربيــاً عــام 2021، واملرتبــة 100 عامليــاً 
مقارنــًة باملرتبــة 82 عامليــاً واملرتبــة 6 عربيــاً عــام 512020.

49-  WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic 
Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessRe
port2019.pdf

50-  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

51-  SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )14(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز 
املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021
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أدت جائحــة كوفيــد-19 إلــى هبــوط اقتصــادي وتدهــور يف 
كافــة املؤشــرات االقتصاديــة حيــث انكمــش إجمالــي النــاجت 
احمللــي احلقيقــي بنســبة قدرهــا 8.5 % يف عــام 2020، 
وهــو أكبــر هبــوط اقتصــادي شــهدته تونــس منذ اســتقاللها. 

وســجل عجــز املوازنــة حوالــي 10 % مــن إجمالــي النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي مقارنــًة بحوالــي 4 % يف 2019 وهــو مــا 
أدى إلــى ارتفــاع مســتوى الديــن العــام ارتفاعــاً حــاداً يف 
النــاجت احمللــي  مــن   %  90 2020، ليصــل حلوالــي  عــام 

اإلجمالــي مقارنــًة بحوالــي 74 % يف 2019. 

وارتفــع معــدل البطالــة إلــى 16.7 أكثــر مــن 16 % يف 2020 
مقارنــًة بحوالــي 15 % يف عــام 2019، ممــا أحدث تشــوهات 
يف ســوق العمــل وخاصــة بــن النســاء والشــباب. كمــا تباطــأ 
التضخــم نتيجــة االنكمــاش يف الطلــب احمللــي وانخفــاض 

أســعار الوقــود الدوليــة. 

وشــهد عجــز احلســاب اجلــاري انخفاضــا إلــى 6.8 % مــن 
إجمالــي النــاجت احمللــي مقارنــة 8.4 % يف 2019 بفضــل 
انخفــاض الطلــب علــى الــواردات واســتمرار تدفــق حتويالت 
التــي أصابــت  القويــة  الصدمــة  رغــم  باخلــارج  العاملــن 
الصــادرات وانهيــار عائــدات الســياحة. ومــن املتوقــع أن 

يتحســن معــدل منــو االقتصــاد التونســي يف 2021 ليصــل إلــى 
3 % ويســتمر التحســن يف عــام 2022 حــول ذات املعــدل 

اإليجابــي.52

52- IMF (2021). Tunisia : 2021 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for Tunisia. February 26, 2021. https://www.
imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consulta-
tion-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
                   الكلية ذات الصلة 

1 - املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )12.019 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

3.023.34- 1.180.988.59%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

3,8303,3243,2953,5563,748دوالر أمريكي

3.86.14.96.86.1%معدل التضخم 

15.215.116.718.0n/a%معدل البطالة

10.39.44.05.87.6%معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 

20.017.810.813.116.0% معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، بيانات البطالة من واقع بيانات
    World Development Indicators )WDI(

 fitchsolutions مجموعة البنك الدولي، وبيانات فيتش
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد   
     

الوحدة

201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

32.4 %31.611,715 %38.611,434 %15,418مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

27.8 %30.510,065 %28.211,035 %11,235مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

39.9 %38.014,432 %33.213,744 %13,241مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

39,89436,21336,212مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق- 
األسعار اجلارية 

43,17239,21339,235مليون دوالر

   املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير
 االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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4 - مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 
ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
n/an/a- 3.51- 4.25- 4.73دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
- 3.82- 3.13- 2.67- 3.29- 4.19دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%9.7 -8.4 -6.8 -7.3 -8.4 -

تدفقات 
االستثمار 

األجنبي املباشر 
الواردة

مليون 
1,003845652n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021،

وبيانات ميزان املدفوعات من
  IMF Access to Macroeconomic and Financial Data

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي ،
الصادر عن األونكتاد

3 - مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%5.2 - 3.9 - 9.8 - 8.3 - 7.6 - 

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%58.574.289.790.292.7

إجمالي الدين 
العام اخلارجي 

كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%65.492.894.799.2101.2

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021
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2 - مؤشر التنافسية العاملي

201520182019

928787الترتيب عاملياً

10109الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
66.273.072.0العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف
املؤشر وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى

أهم المؤشرات الدولية: 

1 - مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

55.6755.0757.00مؤشر املشاركة واملساءلة

16.6717.9224.06مؤشر االستقرار السياسي

49.0448.5643.75مؤشر فاعلية احلكومة

37.9835.5839.42مؤشر جودة التشريعات

55.2955.7758.17مؤشر سيادة القانون

56.2552.8852.40مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100
نقطة فقط، وكلما كانت قيمة املؤشر
 مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.

املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020
969195الترتيب عاملياً
1189الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

100105106متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول
تقدماً يف املؤشر

وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 - مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
76706571الترتيب عاملياً

8524الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية



153 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثانيتقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 1522022 الفصل الثاني

5 -  مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
728091الترتيب عاملياً

777الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية 
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6 -  التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201970.0632
202071.4632
202171.4601

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة 
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

 https://dashboards.sdgindex.org
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7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
75.770.168.169.2قيمة املؤشر

86959594الترتيب عاملياً*

14161616الترتيب عربياً*

6.66.77.27.8املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
5.44.94.64.5املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
 Fragile States Index 

باملوقع اإللكتروني
  https://fragilestatesindex.org 

155الفصل الثاني 2022

ً

 2011 %1.7
 ً 53 2019

 .54  

4.3

6.25

53 - World Bank (2021). Tunisia Economic Update. Octoer 2021.
          https://thedocs. worldbank.org/en/doc/6db1b7eadd4a0e5d1debdfa3fb2577a6 -  

0280012021/original/Tunisia-Economic-Update-October-2021.pdf
54 - Ibid.  



156157 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

كثــرة  ومــع  التونســية،  الســلطات  تواجــه  ســبق  ملــا  ونتيجــة 
االحتجاجــات وعــدم االســتقرار السياســي، حتــدي مــزدوج علــى 
املــدى املتوســط يتمثــل يف ضــرورة االســتمرار يف السياســات 
االجتماعيــة  التفاوتــات  وتخفيــف  االقتصــاد  لتعــايف  الداعمــة 
وتعزيــز القطــاع اخلــاص وخفــض معــدالت البطالــة وخاصــة 
باالعتمــاد علــى القطــاع اخلــاص، كمــا حتتــاج يف الوقــت نفســه، 
املاليــة  االســتدامة  واســتعادة  الكبيــرة  االختــالالت  ملعاجلــة 

واخلارجيــة.

ويســتدعي مواجهــة هــذه التحديــات تطبيــق سياســات إصالحيــة 
وبرنامــج إصــالح اقتصــادي لتقويــة شــبكة األمــان االجتماعــي 
وإصــالح الشــركات اململوكــة للدولــة )SOEs( وحتســن احلوكمة 
ومحاربــة الفســاد وتعزيــز املنافســة5. إضافــة إلــي حتســن بيئــة 
األعمــال واالســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة وتعزيــز الشــمول 
املالــي الســتمرار مســيرة اإلصــالح االقتصــادي واالجتماعــي.56

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، اســتقر ترتيــب تونــس 
عنــد مســتوى 69 يف مؤشــر القيــود التنظيميــة لالســتثمار، وهــو 
ــة االســتثمار.  ــى بيئ ــود عل ــى وجــود قي ــف يشــير إل ــب ضعي ترتي

55 - IMF (2021). IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with 
Tunisia, IMF Country Report No. 21/44. http://www.imf.org 

وبصفــة عامــة شــهدت تدفقــات االســتثمار األجنبــي تراجــع 
كبيــر يف عــام 2020 نتيجــة كوفيــد -19 مقارنــًة بعــام 2015 
علــى ســبيل املثــال، فجــاء ترتيــب تونــس يف املرتبــة 9 مــن حيــث 
عــدد مشــاريع االســتثمار األجنبــي يف عــام 2020 مبــا ميثــل 1.5 
والتاســعة مــن حيــث التكلفــة االســتثمارية مبــا ميثــل 1.4 مــن 
إجمالــي تكاليــف املشــاريع االســتثمارية األجنبيــة وخلــق 3,707 

ــدة يف 57.2020 فرصــة عمــل جدي

جــاء  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  مبؤشــر  يتعلــق  فيمــا 
اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  مؤشــر  يف  تونــس  ترتيــب 
 11 ترتيبهــا  تراجــع  حيــث  الدولــي  املســتوى  علــى  متدهــوراً 
مركــزاً يف عــام 2020 ليصبــح يف املرتبــة 91 مــن 193 دولــة 
مقارنــة بعــام 2018. واحتلــت املرتبــة 7 بــن 21 دولــة عربيــة 
فقــط.58  العربــي  املســتوى  علــى  متقــدم  مركــز  يعتبــر   وهــو 

 وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك 
وخاصــًة  منخفــض  أداء  ذا  املؤشــرات  كافــة  جــاءت  الدولــي: 
مؤشــر االســتقرار السياســي وغيــاب العنــف واإلرهــاب واجلــودة 

الفصل الثاني الفصل الثاني

التقريــر الســنوي ملنــاخ   .(2021) املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات   -  57
https://www.dhaman.net/ar/economic-publica-  .2021  االســتثمار فــي الــدول العربيــة

 tions

58_ United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicadminis-
tration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 
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التنظيميــة وفاعليــة احلكومــة. وإن كان هنــاك حتســناً طفيفــاً 
يف هــذه املؤشــرات يف عــام 2020 مقارنــة 59.2015

املنظمــة  عــن  الصــادر  العاملــي  االبتــكار  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
العامليــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( عــام 2021، تأتــي تونــس 
يف املرتبــة الرابعــة عربيــاً و71 عامليــاً متراجعــة مــن املركــز 65 

عامليــاً واملركــز الثانــي عربيــاً لعــام 60.2020

ــج  عكــس تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنام
األمم املتحــدة اإلمنائــي انخفاضــاً يف أداء تونــس حيــث حلــت 
 2019 4 مراكــز عــن عــام  بتراجــع   95 التاســع  يف واملركــز 
 علــى مســتوى العالــم واملركــز التاســع عربيــاً لعــام 61.2020

ــى  ــة 87 يف مؤشــر التنافســية العامليــة عل ــس املرتب ــت تون احتل
وكان   2020 العــام  دولــة خــالل   141 مــن  العاملــي  املســتوى 
وحتتــل  عامليــاً،   2018 عــام  مــع  الترتيــب  يف  ثبــات  هنــاك 

ذلــك  يعــود  وقــد  العربــي  املســتوى  علــى  التاســع  املركــز 
 62.19 كوفيــد  وأزمــة  السياســي  االســتقرار  عــدم   لظــروف 

جــاء ترتيــب تونــس يف مؤشــر الــدول الهشــة يف املرتبــة 94 علــى 
مســتوى العالــم والترتيــب الســادس عشــر عربيــاً لعــام 2020، 
وهــو يعكــس حتســن طفيــف مقارنــًة 2015، حيــث كان ترتيبهــا 

عامليــاً 86 والرابعــة عشــر عربيــاً.63

جــاءت  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
 60 واملرتبــة   ،2021 عــام  األولــى عربيــاً  املرتبــة  تونــس يف 
ــاً يف  ــة عربي ــة الثاني ــاً واملرتب ــة 63 عاملي ــًة باملرتب ــاً مقارن عاملي

64.2020 عــام 
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59 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

60 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Pro-
gramme. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

61 -WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.
int/global_innovation_index/en/2021 

62 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic 
Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness-
Report2019.pdf

63 -  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

64 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member 
States. Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/
rankings  
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )15(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
 وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook
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كان جلائحــة كوفيــد-19 والتراجــع املتزامــن يف إنتــاج وأســعار 
النفــط انعكاســات ســلبية علــى االقتصــاد اجلزائــري ممــا أدى 
إلــى انكمــاش حــاد يف إجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي بنســبة 
4.9 % يف عــام 2020، وخاصــًة أنــه كان يعانــي مــن معــدل 
منــو منخفــض يف 2019 ال يتجــاوز نحــو 1 % مقارنــًة مبــا كان 
عليــه  يف 2015 حوالــي 4 % ومــن املتوقــع لــه التعــايف خــالل 
2021 بأكثــر مــن 3 % مدعومــاً بالزيــادة يف أســعار وإنتــاج 

البتــرول.

اتخــذت احلكومــة اجلزائريــة كثيــر مــن التدابيــر والسياســات 
لوقــف انتشــار اجلائحــة، حيــث قامــت بتنفيــذ مجموعــة شــاملة 
مــن السياســات املاليــة والنقديــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية 
علــى االقتصــاد ومنهــا تأجيــل دفــع الضرائــب، وزيــادة اإلنفــاق 
علــى الصحــة، وصــرف إعانــات البطالــة، والتحويــالت الفوريــة 
لأســر ذات الدخــل املنخفــض وتخفيضــات يف معــدل الفائــدة 
التوجيهــي للبنــك املركــزي ويف نســبة االحتياطيــات اإلجباريــة، 

وتخفيــف القواعــد االحترازيــة املطبقــة علــى البنــوك.

االقتصــاد  يف  ضعــف  مواطــن  عــن  كشــفت  اجلائحــة  لكــن 
اجلزائــري. فقــد أّدت سياســة املاليــة العامــة التوســعية املّتبعــة 
منــذ عــدة ســنوات إلــى زيــادة مســتويات العجــز يف احلســاب 
اجلــاري اخلارجــي، رغــم سياســة تقليــص اإلســتيراد، وإلــى 
ارتفــاع كبيــر يف االحتياجــات التمويليــة التــي متــت تلبيتهــا إلــى 
حــد كبيــر عــن طريــق البنــك املركــزي حيــث اتســع عجــز املاليــة 
ــغ أكثــر مــن 15 % يف 2015 وحتســن بعــض الشــيء  العامــة وبل

يف 2019 ثــم جــاءت اجلائحــة لتؤثــر عليــه بالســلب.65

حتتــاج اجلزائــر، شــأنها شــأن البلــدان األخــرى املصــدرة للنفــط 
يف جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، إلــى 

التحــول نحــو اقتصــاد أكثــر تنوعــاً لزيــادة فــرص العمــل.66
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65 - صنــدوق النقــد الدولــي )2021(. خبــراء الصنــدوق يختتمــون بعثــة مشــاورات املــادة الرابعــة 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/10/04/ اجلزائــر.  إلــى   2021 لعــام 
pr21282-algeria-imf-staff-completes-2021-article-iv-consultation-mission-to-

algeria

https://www.albankaldawli.org/ar/ .66 - البنك الدولي (2021). البنك الدولي في الجزائر
country/algeria/overview#1
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
 الكلية ذات الصلة .

1 - املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان ) 45.02 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

3.41.9- 3.70.84.9%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

4,1533,9403,3373,6383,672دوالر أمريكي

4.42.43.57.67.2%معدل التضخم 

11.211.414.014.114.7%معدل البطالة

34.336.129.933.834.9%معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 

50.846.042.641.440.3% معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد 
 

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

49.1%53.569,166%52.283,901%87,349مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

29.9%27.442,111 %27.642,921 %46,184مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

20.9%19.129,460 %20.129,913 %33,687مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

167,220156,735140,737مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

165,979169,857153,633مليون دوالر

 املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير 
 االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و 2021
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3 - مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%15.3 -5.6 -6.2 -9.2 -6.5 -

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%8.745.855.60558.4863.24

إجمالي الدين 
العام اخلارجي 

كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%1.82.32.53.54.7

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook 

 أكتوبر 2021

4 -  مؤشرات ميزان املدفوعات
 

20152019202020212022الوحدة 

ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
17.49n/an/a- - 25.415.7-دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
- 9.2- 12.5- 18.7- 17.0- 27.3دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%16.4 -9.9 -12.7 --7.65.5 -

تدفقات 
االستثمار 

األجنبي املباشر 
الواردة

مليون 
1,3821,125n/an/a- 585دوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data، 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار
 العاملي الصادر عن األونكتاد.
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2 - مؤشر التنافسية العاملي
 

201520182019
879289الترتيب عاملياً

91111الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
66.273.072.0العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1 - مؤشرات احلوكمة
     

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

24.6319.818.4مؤشر املشاركة واملساءلة

11.9013.2117.45مؤشر االستقرار السياسي

35.5833.6533.65مؤشر فاعلية احلكومة

10.587.699.13مؤشر جودة التشريعات

19.2320.6721.63مؤشر سيادة القانون

29.8129.3328.37مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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3 - مؤشر  التنمية البشرية

201520192020
838291الترتيب عاملياً
977الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

100105106متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 - مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
126113121120الترتيب عاملياً
12121212الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5 -  مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
150130120الترتيب عاملياً
151112الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201971531
202072561
202170.9662

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة 
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
79.675.474.673.6قيمة املؤشر

67727174الترتيب عاملياً*

12131313الترتيب عربياً*

6.46.36.26.8املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
665.75.6االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
https://fragilestatesindex.org  
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ثالثاً: التعليق العام لجمهورية الجزائر 

تباطــأ معــدل النمــو االقتصــادي يف اجلزائــر يف عــام 2019، 
للعــام اخلامــس علــى التوالــي وســط التعبئــة االجتماعيــة املطولــة 
والتحــول السياســي وهــو مــا أدى إلــى ضعــف ثقــة املســتهلك 
القطاعــي،  املســتوى  علــى  اإلنفــاق.  ومســتويات  والشــركات 
اســتمر التدهــور الهيكلــي لصناعــة الهيدروكربونــات، مــع تراجــع 
الصناعــة بنســبة 4.9 %، بينمــا ارتفــع القطــاع غيــر النفطــي 

بنســبة متواضعــة 2.4 % بالقيمــة احلقيقيــة. 

ســجل االقتصــاد نتيجــة اجلائحــة انكماشــاً حقيقيــاً كبيــراً يف 
إجمالــي النــاجت احمللــي يف عــام 2020 نتيجة للصدمات املزدوجة 
لتدابيــر االحتــواء وانخفــاض عائــدات تصديــر الهيدروكربونــات 
الناجــم عــن وبــاء كوفيــد-19، لذلــك أعلنــت احلكومــة اجلزائريــة 
عــن إصالحــات هيكليــة بعيــدة املــدى لالنتقــال نحــو منــوذج 
التنميــة االقتصاديــة التــي يقودهــا القطــاع اخلــاص، مــع احلفــاظ 

علــى الدعــم للفئــات األكثــر ضعفــاً مــن الســكان.67
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جتــاوز   :2020 خريــف   — اجلزائــري  اإلقتصــادي  املرصــد   .)2020( الدولــي  البنــك   -  67
https://www.albankaldawli.org/ الهيكليــة.  اإلصالحــات  تفعيــل  كوفيــد19-،  جائحــة 
ar/country/algeria/publication/algeria-economic-monitor---fall-2020-navigat-

 ing-the-covid-19-pandemic-engaging-structural-reforms
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ــر  ــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، كان نصيــب اجلزائ ــى صعي عل
ضعيــف بــن الــدول العربيــة مــن حيــث جــذب االســتثمار األجنبــي 
املباشــر حيــث كان نصيبهــا مــن إجمالــي املشــاريع يف املنطقــة 6 
مشــاريع مبــا ميثــل 1 % مــن اإلجمالــي بتكلفــة رأســمالية قيمتهــا 
ــي تكلفــة االســتثمار  ــل 0.2 مــن إجمال ــون دوالر مبــا ميث 77 ملي

يف املنطقــة. 

وقــد يرجــع ذلــك للقيــود التــي تفرضهــا اجلزائــر علــى بعــض 
ــة  ــود التنظيمي ــة مؤشــر القي ــه قيم ــا أوضحت القطاعــات وهــو م
االجنبــي   لالســتثمار  التنظيميــة  القيــود  مؤشــر  يقيــس  حيــث 
املباشــر الــذي تصــدره منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
منــذ عــام 2003 القيــود علــى االســتثمار األجنبــي يف 43 قطــاع.  
ومتيــل قيــود االســتثمار األجنبــي املباشــر للظهــور  يف قطاعــات 

محــددة مثــل التعديــن وصيــد األســماك والزراعــة والنقــل. 

وقــد حتســن املؤشــر بالنســبة للجزائــر مــن 0.5  يف 2019 إلــى 
0.2 )قيمــة املؤشــر تتــراوح مــا بــن 0  انفتــاح كامــل بــال حــدود 
و 1 غلــق كامــل  بالقيــود ( وهــو مــا أدى إلــى حتســن وضعـــــــــها 
من الترتيــــب  83 إلى 80 وهــــــــو ما يعكــــــــــس ســـــــعي اجلزائر 

لتخفيــف القيــود جلــذب مزيــد مــن االســتثمار.68

األمم  مــن  الصــــــــادر  اإللكتـــــرونية  تنميــة احلكـــــــومة  مؤشــــــــــر 
احلكومــة  تنميــة  مؤشــر  يف  اجلزائــر  ترتيــب  جــاء  املتحــدة، 
ــة120  ــت املرتب ــي احتل ــى املســتوى الدول ــة ضعيــف عل اإللكتروني
مــن 193 دولــة عامليــاً واملرتبــة 11 مــن 22 علــى املســتوى العربــي 

وذلــك لضعــف بنيــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.69

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى 
الدولــي2020 جــاءت كافــة املؤشــرات ذا أداء منخفــض وخاصــةً 
وســيادة  السياســي  واالســتقرار  التشــريعات  جــودة  مؤشــر 
القانــون، واحتلــت املركــز اخلامــس عشــر بــن الــدول العربيــة 
ــر  ــذي يواجــه اجلزائ ــل اخلطــر األساســي ال ــام 2020، ويتمث لع
يف عــدم اســتقرار احلكومــة حيــث ميــر احلكــم اجلزائــري بحالــة 

انتقاليــة منــذ إبريــل 70.2019

املنظمــة  عــن  الصــادر  العاملــي  االبتــكار  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
حتســن   2021 عــام  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العامليــة 
إلــى  اجلزائــر  ترتيــب  ليصــل   2015 عــام  عــن  قليــاًل  املؤشــر 
املســتوى  علــى  الترتيــب  أن  إال   ،126 بالترتيــب  مقارنــًة   120
71.2015 عــام  منــذ  الثانــي عشــر  املركــز  زال يف  مــا   العربــي 
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68 -  املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات )2021(. التقريــر الســنوي ملنــاخ 
االســتثمار يف الــدول العربيــة 2021.

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications 

69 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020.
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

70 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.   
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

71 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/
global_innovation_index/en/2021
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عكـــــــــــــس تقــــــــــــريـــــــــر التنــــــــمـــــــية البشـــــــــرية 2020 والصـــــــــــادر 
عـــــن بـــــرنامج األمــــــــم املتحـــــــــدة اإلمنائــي أيضــاً ضعــف األداء 
حـــــــــيث احتـــــلـــــت املركــــــز 91 علــى مســـــتوى العالــم واملركــــــز 

الســـــابع يف عـــــــام 2020 علــى املســـــتوى العـــــــربي.72

جــاءت دولــة اجلزائــر خــالل العــام 2020، يف الترتيــب 89 يف 
مؤشــر التنافســية العاملــي مــن 141 دولــة ولــم يتغيــر هــذا الترتيــب 
كثيــراً عــن عــام 2015، ويعكــس ذلــك احتيــاج اجلزائــر لكثيــر مــن 

اإلصالحــات لتحســن تنافســية االقتصــاد اجلزائــري.73

املتوســط  يف  الهشــة  الــدول  مؤشــر  يف  اجلزائــر  ترتيــب  جــاء 
74 علــى مســتوى العــــالـــــم وهــو مــا يعكــــــس بيئــة سـياســـية 
ــة  ــاءة اإلداري ــدم الكفــــ ــزال عــــ ــر مســتقرة ال ت ــادية غيــ واقتصــ
والفســاد والنظــام القانونــي املثقــل باألعبــاء تشــكل عقبــات أمــام 
اســتقرار الدولــة ومــن املرجــح أن يــؤدي اســتئناف االحتجاجــات 

املناهضــة للحكومــة إلــى حالــة عــدم االســتقرار.74
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وعلى صعيد مؤشــر أهداف التنمية املســتدامة فقد احتلت 
اجلزائــر املرتبــة األولــى عربيــاً لعامــي 2019 و2020 علــى 
التوالــي والثانيــة عــام 2021 واحتلــت املرتبــة 56 عامليــاً عــام 
2020 ثــم احتلــت املرتبــة 66 عــام 2021 بفــارق 10 مراكــز 
 نتيجــة تراجــع مؤشــر العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي.75

75 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings

72  - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

73 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

74  - Crisis24 (2021). Algeria Country Report. https://crisis24.garda.com/insights-
intelligence/intelligence/country-reports/algeria
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جمهورية جيبوتي  

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي

الشكل رقم )16(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
 وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook 2021 أكتوبر 
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كان جلائحــة كوفيــد-19 والصــراع يف إثيوبيــا تأثيــراً كبيــراً علــى 
النشــاط االقتصــادي وكشــف مواطــن ضعــف االقتصــاد الكلــي يف 
جيبوتــي خــالل عــام 2020، إال أنــه يف عــام 2021 بــدأ تعــايف 
النشــاط االقتصــادي مدفوعــاً بانتعــاش الطلــب التجــاري العاملــي 

واإلقليمــي علــى الشــحن العابــر واخلدمــات اللوجســتية. 

ودفعــت اســتثمارات البنيــة التحتيــة واســعة النطــاق يف جيبوتــي 
النمــو االقتصــادي القــوي يف الســنوات األخيــرة قبــل اجلائحــة، 
خاصًة باملوانئ، وأدت إلى حتقيق منو ســنوي بنســبة 7% تقريباً 
بــن عامــي 2015 و 2019. إال أنــه ومــع تركــز االســتثمارات علــى 
املشــاريع كثيفــة رأس املــال، أدى ذلــك إلــى توليــد عــدد قليــل 
مــن فــرص العمــل وعائــدات ضريبيــة منخفضــة، حيــث ال تــزال 
البطالــة مرتفعــة حولــي 11% ونتيجــة لذلــك كان األثر االجتماعي 

ضعيــف أيضــاً.76

تشــير التقديــرات إلــى أن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي جليبوتــي 
قــد يصــل إلــى 5.1% عــام 2021 مقارنــًة بـــ 1% يف عــام 2020 
واخلدمــات  النقــل  خدمــات  علــى  الطلــب  بانتعــاش  مدفوعــاً 
مــع االنتعــاش االقتصــادي.  إثيوبيــا، متاشــياً  مــن  اللوجســتية 

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار حالــة عــدم اليقــن إال أن التوقعــات 
االقتصاديــة مــا زالــت إيجابيــة، فمــن املتوقــع أن يصــل منــو النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي إلــى 5.6% يف عــام 2022 و6.2% يف عــام 

 .2023

وســتكون احملــركات الرئيســية هــي انتعــاش التجــارة العامليــة التــي 
مــن شــأنها أن تدفــع إعــادة التصدير والطلب على الشــحن العابر 
واخلدمــات اللوجســتية يف جيبوتــي. علــى مســتوي األداء املالــي، 
ــادة  ــة نظــراً لزي ــوط املالي ــن الضغ ــاة م ــى املعان أدت اجلائحــة إل
النفقــات اإلضافيــة الصحيــة وغيرهــا مــن النفقــات ذات األولويــة 
بنحــو 2.4 يف املائــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي للتصــدي للوباء 

وعواقبــه االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

ومــن املتوقــع أيضــاً أن تــؤدي الصدمــات العامليــة إلــى خفــض 
اإليــرادات احلكوميــة يف عــام 2020 بنحــو 0.9 يف املائــة مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة نســبة العجــز 
للنــاجت زيــادة طفيفــة، ولكنهــا مازالــت يف نســب منخفضــة جــداً 

مقارنــةً بعــام 2015. 77 

الفصل الثاني الفصل الثاني

76- IMF (2021). IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission to Djibouti. https://www.
imf.org/en/News/Articles/2021/12/21/pr21394-djibouti-imf-staff-completes-
2021-article-iv-mission-to-djibouti 

77- IMF (2020). Djibouti : Requests for Disbursement Under the Rapid Credit Facility and 
Debt Relief Under the Catastrophe Containment and Relief Trust-Press Release; and 
Staff Report; and Statement by the Executive Director for Djibouti. Country Report 
No. 20/159. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/12/Djibou-
ti-Requests-for-Disbursement-Under-the-Rapid-Credit-Facility-and-Debt-Relief-Un-
der-the-49410
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية الكلية ذات 
الصلة.

1 - املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )1.002 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

معدل منو الناجت 
7.77.51.05.05.5%احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب 
الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

دوالر 
2,6763,4373,4823,6463,869أمريكي

3.30.32.02.0 - 1.6%معدل التضخم 

11.411.011.6n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 

%29.744.340.429.836.8

 معدل االستثمار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%0.527.529.734.539.8

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021،

 بيانات معدل بطالة من مجموعة البنك الدولي
مؤشرات التنمية العاملية

 World Development Indicators (WDI(.

الفصل الثاني الفصل الثاني
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

19.3 %19.4613 %604  11.4 %178مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

55.2%1,721  53.7 %61.01,674 %956مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

27.1 %845 27.0 %27.6841 %433مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج - 
األسعار اجلارية 

1,5673,1193,179مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

2,4453,3443,408مليون دوالر

املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير االقتصادي
العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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       3 - مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%15.32 - 0.85 - 1.25 - 1.74 -1.57 - 

39.939.040.942.340.3%الدين العام كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%49.866.770.174.475.99

 املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook 

 أكتوبر 2021.
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4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
0.5450.3860.270n/an/aدوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
- 0.118- 0.7140.5640.3660.172دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%29.216.910.74.7 -3.0 - 

تدفقات 
االستثمار 

األجنبي املباشر 
الواردة

مليون 
124222240n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data، 

 وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي الصادر عن
األونكتاد.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1 - مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

9.3610.610.1مؤشر املشاركة واملساءلة

30.032.536.3مؤشر االستقرار السياسي

16.8324.0425.96مؤشر فاعلية احلكومة

27.8820.6720.19مؤشر جودة التشريعات

17.7918.2715.87مؤشر سيادة القانون

28.8520.6725.00مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100
      نقطة فقط، وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة

               كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

 The Worldwide Governance Indicators )WGI ( .
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2- مؤشر التنافسية العاملي

غير متاح جلمهورية جيبوتي

الفصل الثاني الفصل الثاني

3 -  مؤشر التنمية البشرية

201520192020
168171166الترتيب عاملياً
212017الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

 املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
 Human Development Index 

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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5 -  مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
187179179الترتيب عاملياً
201620الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

UN E-Government Survey الصادر يف تقارير
ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

الفصل الثاني الفصل الثاني

4- مؤشر االبتكار العاملي

غير متاح جلمهورية جيبوتي
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)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201951.414819
202054.613816
202153.813816

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
 ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

 https://dashboards.sdgindex.org

7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

88.085.182.782.4قيمة املؤشر

41434749الترتيب عاملياً*

1091011الترتيب عربياً*

املؤشر الفرعي: 
7.47.06.76.8االقتصاد

املؤشر الفرعي: 
عدم املساواة 
االقتصادية

7.87.77.47.3

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة باملوقع اإللكتروني
Fragile States Index 

  https://fragilestatesindex.org 

الفصل الثاني الفصل الثاني
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تواجهــه جيبوتــي يف دعــم  الــذي  الرئيســي  التحــدي  يتمثــل 
التعــايف الدائــم والشــامل مــن أزمــة كوفيــد-19 والصــراع يف 
احملليــة  اإليــرادات  تعبئــة  زيــادة  وبهــدف  املجــاورة.  إثيوبيــا 
الســتعادة القــدرة علــى حتمــل الديــون وخلــق مســاحة لإلنفــاق 
ــل  ــى الســلطات تقلي ــرادات، يجــب عل ــادة اإلي االجتماعــي ولزي
الضريبيــة  اإلعفــاءات  ذلــك  يف  مبــا  الضريبيــة  اإلعفــاءات 
ــى إجــراء إصالحــات  ــة إل ــة باإلضاف ــة للدول للشــركات اململوك
االســتقرار  علــى  للحفــاظ  العامــة  املاليــة  وإدارة  احلوكمــة 

االقتصــادي.

ــع  ــراء إصالحــات هيكليــة يف التنوي ــى إجــــ ــاج جيبوتــي إل حتتــ
االقتصــادي والتعليــم والصحــة  والتوجــه الســتخدام األســاليب 
الطاقــة  مــن  الطاقــة  توليــد  يف  البيئــة  مــع  توافقــاً  األكثــر 
الشمســية وطاقــة الريــاح والتــي مــن شــأنها أن تخفــض مــن 
التنافســية  القــدرة  تعزيــز  إلــى  يــؤدي  ممــا  الكهربــاء  ســعر 
للدولــة. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن اخلصخصــة اجلزئيــة املعلنــة 
تســاعد يف  أن  لالتصــاالت ميكــن  لشــركة جيبوتــي  مؤخــراً 
خفــض أســعار تكنولوجيــا املعلومــات وتوســيع نطــاق الوصــول 

إلــى اخلدمــات اخللويــة.80

ثالثاً: التعليق العام لجمهورية  جيبوتي

ــن 6  ــر م ــد املاضــي بأكث ــى مــدى العق ــي عل منــا اقتصــاد جيبوت
باملائــة ســنوياً يف املتوســط، وكان النمــو مدفوعــاً باســتثمارات 
ــل  ــة للنق ــة التحتي ــن اخلــارج وواســعة النطــاق يف البني ــة م ممول
واملوانــئ، لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن موقعهــا االســتراتيجي 
ومينــاء امليــاه العميقــة الــذي يعمــل كمفتــاح مركــز إقليمــي للتــزود 

بالوقــود والتجــارة والعبــور. 

اإلصالحــات  مــن  ملجموعــة  متزايــد  بشــكل  جيبوتــي  حتتــاج 
العميقــة لتســهيل التجــارة للمحافظــة علــى ميزتهــا التنافســية 
اإلقليميــة مــن حيــث التكلفــة واإلنتاجيــة.78 وتشــير مســتويات 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي املتوقعــة واحلاليــة إلــى أن الفقــر ســوف 
يســتمر يف االجتــاه التنازلــي مــن 14.7% يف عــام 2020 إلــى 
12.5% يف عــام 2023، بشــرط أن تكــون معــدالت النمــو وخلــق 

فــرص العمــل يف جيبوتــي شــاملة ومنصفــة.79

الفصل الثاني الفصل الثاني

78- World Bank (2021). Djibouti’s Economic Update - October 2021. https://www.
worldbank.org/en/country/djibouti/publication/economic-update-october-2021

79- World Bank (2021). Djibouti’s Economic Update - October 2021. https://www.
worldbank.org/en/country/djibouti/publication/economic-update-october-2021

80- IMF (2021). IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission to Djibouti. December 
21, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/21/pr21394-dji-
bouti-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-djibouti
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فيمــا يتعلــق مبؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعــام 
2020 جــاء ترتيــب جيبوتــي يف مؤشــر تنمية احلكومــة اإللكترونية 
ضعيــف علــى املســتوى الدولــي والعربــي، حيــث احتلــت املرتبة 179 
مــن إجمالــي 193 دولــة يف املؤشــر، واملرتبــة العشــرين بــن الــدول 

العربيــة مــن إجمالــي 21 دولــة شــملها املؤشــر.81

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى 
الدولــي2020 جــاءت كافــة املؤشــرات ذا أداء منخفــض وخاصــًة 
مؤشــر املشــاركة واملســاءلة، يليه مؤشــر ســيادة القانون، ثم مؤشــر 

جــودة التشــريعات، ومؤشــر مكافحــة الفســاد.82

أمــا بالنســبة ملؤشــر االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة 
للملكيــة الفكريــة )الويبــو( فلــم يشــمل دولــة جيبوتــي.83

برنامــج  عــن  والصــادر   2020 البشــرية  التنميــة  تقريــر  عكــس 
األمم املتحــدة اإلمنائــي أيضــاً ضعــف األداء حيــث احتلــت املركــز 
ــةً  ــز مقارن ــب بخمــس مراك ــى الرغــم مــن حتســن الترتي 166 عل

بعــام 2019، ومركزيــن مقارنــًة بعــام 84.2015

املنتــدى  عــن  الصــادر  العاملــي  التنافســية  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
جيبوتــي.85 دولــة  يشــمل  فلــم  العاملــي  االقتصــادي 

جــاء ترتيــب جيبوتــي يف مؤشــر الــدول الهشــة لعــام 2021 يف 
املركــز 49 عامليــاً، واملركــز احلــادى عشــر عربيــاً، ويعبــر هــذا 
الترتيــب عــن قصــور األداء يف األبعــاد املختلفــة للمؤشــر ومــن ثــم 

ــة.86 ــادة هشاشــة الدول زي

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة، جــاءت جيبوتي 
يف املرتبــة 16 عربيــاً عــام 2021، واملرتبــة 138 عامليــاً وهــي نفــس 
املرتبــة العامليــة والعربيــة لعــام 2020، وإن كان قد حتســن مقارنًة 

بعــام 2019 نحــو 10 مراكــز عامليــاً، و3 مراكــز عربيــة.87

الفصل الثاني الفصل الثاني

81- United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicadministra-
tion.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

82- World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.worldbank.
org/source/worldwide-governance-indicators

83- WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/
global_innovation_index/en/2021

84-  HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human devel-
opment and the Anthropocene. United Nations Development Programme. https://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

85- WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

86- Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

87- SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. Sus-
tainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings



205 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2042022

المملكة العربية السعودية

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
       

الشكل رقم )17(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
 وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير أكتوبر 2021
World Economic Outlook
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عــام  % يف   4.1- بنســبة  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  انخفــض 
2020 مقارنــًة بعــام 2019. نتــج هــذا النمــو الســلبي بشــكل 
 %  6.7 بنســبة  النفــط  قطــاع  يف  االنكمــاش  مــن  رئيســي 
باإلضافــة إلــى النمــو الســلبي يف القطــاع غيــر النفطــي بنســبة 

2.3 % كمــا تقلــص القطــاع اخلــاص بنســبة 3.1 %. 

ــلبي 0.5 %.  وأظهــر القطــاع احلكومــي أيضــاً معــدل منــو سـ
ويشــير الشــكل الســابق إلــى اســتمرار التعــايف، حيــث يتوقــع أن 
ــي 2.8 % عــام  ــي احلقيقــي بحوال ــاجت احملل ــي الن ينمو إجمال

2021 و4.8 % عــام 88.2022

وارتفـع معـــــــــدل البـطــــــــالة بن املـــواطنـــــن السـعـــــــودين 
إلــــــى15.4 % يف الربــع الثانــي مــن عــام 2020 قبــل تراجعــه 
إلــى 12.6 % يف الربــع الرابــع مــن العــام نفســه ليســجل معــدل 
البطالــة 7.4 % خــالل عــام 2020، مقارنــًة بحوالــي 5.7 % 

عــام 2019.

علــى مســتوي معــدل التضخــم، فقــد ارتفــع يف يوليــو 2020 مع 
زيــادة معــدل ضريبــة القيمــة املضافــة ثــم تراجــع يف الشــهور 
األخيــرة، ويُتوقــع أن يتراجــع إلــى 1.6 % عــام 2021 )مقابــل 

5.4 % عــام 2020(.89

وعلــى صعيــد عجــز املوازنــة العامــة، فقــد شــهد العجــز ارتفاعــاً 
ليســجل 11.3 % مــن إجمالــي النــاجت احمللــي عــام 2020 )مقابــل 
4.5 % مــن إجمالــي النــاجت احمللــي عــام 2019( يف ظــل تراجــع 
متويلــه  ومت  اإلنفــاق،  احتياجــات  وتزايــد  النفطيــة  اإليــرادات 
بســهولة مــن خــالل احلصــول علــى قــروض جديــدة والســحب 
ــى  ــي إل ــع أن يتراجــع العجــز املال ــة. ويتوق ــع احلكومي ــن الودائ م

ــي خــالل عــام 2021. ــاجت احملل ــي الن 3.1 % مــن إجمال

الفصل الثاني الفصل الثاني

88- GASTAT (2022). National Accounts Statistics. General Authority for Statistics. 
http://www.stats.gov.sa

89- Ibid.
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
                    الكلية ذات الصلة 

1 - املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )35.46 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

2.844.83- 4.110.334.11%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي األسعار اجلارية

21,06323,17419,99623,76224,224دوالر أمريكي

5.41.62.2- 1.30.2%معدل التضخم 
5.65.77.4n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي 

%25.533.623.628.728.1

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%34.228.826.424.924.3

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير أكتوبر 2021

World Economic Outlook
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

44.3 %50.0307,658 %48.7393,824 %311,127مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

23.0 %21.0159,647 %23.3165,586 %149,197مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

32.7 %28.9226,943 %28.0227,898 %178,744مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

639,068787,308694,248مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية

654,270792,967700,118مليون دوالر

املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير االقتصادي
العربي املوحد، أعوام 2016 و2021
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3 -  مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من الناجت 
- 1.8 - 3.1- 11.3- 4.5- 15.8%احمللي اإلجمالي

الدين العام كنسبة من الناجت احمللي 
5.822.832.529.730.8%اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة 
10.623.227.625.425.5%من الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

 World Economic Outlook2021 أكتوبر 
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4 - مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة

66.92.0n/an/a- 29.3مليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

32.633.2- 38.219.6- 56.7مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%8.67 -4.822.81 -3.873.79

مليون تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة
8,1414,5625,486n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
  IMF Access to Macroeconomic and Financial Data 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي،
الصادر عن األونكتاد.
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2 - مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
253936الترتيب عاملياً

333الترتيب عربياً
عدد الدول العربية / إجمالي الدول 

13/14014/14014/141يف املؤشر

66.273.072.0متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانيا: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية 

1 - مؤشرات احلوكمة

املؤشرات الفرعية
201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

3.455.315.31مؤشر املشاركة واملساءلة

23.8124.0622.64مؤشر االستقرار السياسي

61.5464.9058.65مؤشر فاعلية احلكومة

54.3351.9261.54مؤشر جودة التشريعات

60.1058.6560.10مؤشر سيادة القانون

58.1763.4662.98مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

 The Worldwide Governance Indicators ( WGI (.
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4 - مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
43686666الترتيب عاملياً

1432الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر 
82808281للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر

 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي

International Innovation Index
الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020
393640الترتيب عاملياً

222الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
21/18821/18921/189الدول يف املؤشر

100105106متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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5 - مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
445243الترتيب عاملياً

453الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
 ( E-Government Development Index EGDI(

 UN E-Government Survey الصادر يف تقارير
ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.
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)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201964.89811
202065.89710
202166.39810

مالحظات: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
 ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن
https://dashboards.sdgindex.org 
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7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

71.670.168.869.7قيمة املؤشر

101939493الترتيب عاملياً*

16151515الترتيب عربياً*

4.44.23.94.3املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
5.84.74.74.7املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

 باملوقع اإللكتروني
 https://fragilestatesindex.org  

الفصل الثاني الفصل الثاني

 90 -  صندوق النقد الدولي (2021). اململكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة 
مشاورات املادة الرابعة لعام 2021. 3 مايو 2021. 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/ 04/ 30 /mcs050321-saudi-arabia-staff-
concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission

ثالثاً: التعليق العام للمملكة العربية 

السعودية

ســاعدت برامــج دعــم املاليــة العامــة والقطــاع املالــي والتوظيــف 
التــي أطلقتهــا احلكومــة والبنــك املركــزي الســعودي يف التخفيــف 
ــن الســعودين. ومــع  ــى الشــركات والعامل ــر اجلائحــة عل مــن أث
ــح  ــح االقتصــاد مت إلغــاء بعــض برامــج الدعــم وتصحي إعــادة فت
تأثــراً.  األكثــر  القطاعــات  الســتهداف  اآلخــر  البعــض  مســار 
وســاهمت التدابيــر التخفيفيــة الصارمــة التــي اُتخــذت مبكــراً 
الحتــواء املــرض وحمايــة صحــة املواطنــن يف احلــد مــن حــاالت 
اإلصابــة والوفيــات، ومت إحــراز تقــدم كبيــر يف تنفيــذ حملــة 
التخفيــف.90 سياســات  تطبيــق  علــى  ســاعد  ممــا   التطعيــم 

ومــن املالحــظ بــأن هنــاك زيــادة يف اإلنفــاق علــى برامــج احلمايــة 
االجتماعيــة لدعــم األســر منخفضــة الدخــل واملســاعدة علــى 
معــدل ضريبــة  زيــادة  بعــد  الشــرائية  قوتهــا  تراجــع  تعويــض 
القيمــة املضافــة وإلغــاء بــدل غــالء املعيشــة العــام املاضــي. كمــا 
أتاحــت برامــج دعــم القطــاع اخلــاص التــي نفذهــا البنــك املركزي 
الســعودي والبنــوك خــالل األزمــة دعماً كبيراً للمنشــآت الصغيرة 
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واملتوســطة. ولكــن يجــب تقييــم احلاجــة إلــى اســتمرار برامــج 
تأجيــل مدفوعــات القــروض بصــورة دوريــة يف ضــوء األوضــاع 
االقتصاديــة واملاليــة التــي تواجــه املنشــآت الصغيرة واملتوســطة 

وهــو مــا يقــوم بــه البنــك املركــزي الســعودي بالفعــل.

وتهــدف رؤيــة اململكــة 2030 إلــى تنويــع النشــاط االقتصــادي 
حتــى تخــرج مــن خطــر ســيطرة قطــاع النفــط علــى االقتصــاد 
وهــو مــا يســتدعي إجــراء اصالحــات هيكليــة تســتهدف التنويــع 
االقتصــادي بقيــادة القطــاع اخلــاص والشــراكة مــع القطــاع 
العــام مــع مراعــاة حتقيــق منــو مســتدام احتوائــي لكــن ســيكون 
مــن الصعــب إيجــاد قطــاع خــاص تنافســي ومتنوع مــا لم تتوافق 
األجــور املتوقعــة مــن جانــب العاملــن الســعودين مــع مســتوى 
إنتاجيتهــم وحتســنها. وتتطلــب زيــادة اإلنتاجيــة مواصلــة تركيــز 
ــي.91 ــب املهن ــم والتدري ــى حتســن جــودة التعلي  السياســات عل

ــارات  ــد خــالل اجلائحــة خي ــم عــن بع ــة التعل ــح جترب وقــد تتي
ــة  ــة والتدريبي ــة البرامــج التعليمي ــدة لتوســيع نطــاق تغطي جدي

الفصل الثاني الفصل الثاني

 91 -  صندوق النقد الدولي (2021). اململكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام 

بعثة مشاورات املادة الرابعة لعام 2021. 3 مايو 2021.
 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/ 04/ 30/mcs050321
-saudi-arabia-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission

92 - البنك الدولي (2021). اململكة العربية السعودية: الظروف والتحديات الرئيسية. 
 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c4124857c76e09bb5bf88e6f00d7002d

-0280012021/original/ARA-Saudi-Arabia-MPO-AM2021.pdf
93 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ االستثمار

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications .2021 في الدول العربية

وحتســن جودتهــا. ولكــن ســيظل النفــط مــورداً أساســياً 
لتمويــل عمليــة التحــول لنمــو القطــاع غيــر النفطــي.92

اململكــة  تعــد  املباشــر،  األجنبــي  االســتثمار  صعيــد  علــى 
العربيــة الســعودية مــن أكثــر الــدول يف املنطقــة العربيــة 
بعــد  الثانيــة  املرتبــة  األجنبــي وحتتــل  لالســتثمار  جذبــاً 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتصــدرت الســعودية الــدول 
التكلفــة  حيــث  مــن  للمشــاريع  مســتقبل  كأكبــر  العربيــة 
مــن   %  31 حوالــي  علــى  اســتحوذت  حيــث  االســتثمارية 
إجمالــي التكلفــة للــدول العربيــة واحتلــت املرتبــة الثانيــة 
علــى مســتوى عــدد املشــاريع وحصلــت علــى 37 مشــروعاً.93

ويعــد مشــروع مصنــع الهيدروجــن يف مدينــة نيــوم أكبــر 
ــي بتكلفــة اســتثمارية قدرهــا 5  مشــاريع االســتثمار األجنب
  Air Products مليــار دوالر أمريكــي مــن خــالل شــركة
األمريكيــة وشــركة أكوابــاور الســعودية ومــن املتوقــع أن ينتــج 

ــاً مــن الهيدروجــن. ــع 650 طــن يومي املصن
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لعامــي  الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  ملؤشــر  ووفقــًا 
الــدول  بــن  الثالثــة  2018 و2020 احتلــت الســعودية املرتبــة 
العربيــة وتقدمــت 9 مراكــز يف عــام 2020 واحتلــت املرتبــة 
43 علــى املســتوى العاملــي )مــن إجمالــي 193 دولــة( مقارنــًة 
بعــام 2019، وذلــك نتيجــة التحــول الرقمــي وزيــادة املشــاركة 
مــن  جــزءاً  باتــت  ناشــئة  تقنيــات  واســتخدام  اإللكترونيــة 
العربيــة.94 الــدول  مــن  كثيــر  يف  الوطنيــة  التنميــة   خطــط 

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى 
الدولــي2020 احتلــت الســعودية املرتبــة الســابعة علــى مســتوى 
الدول العربية وكان أداؤها جيداً يف كل من مؤشر مكافحة الفساد 
ومؤشــر فاعلية احلكومة ومؤشــر ســيادة القانون ومؤشــر جودة 
 التشريعات، وكان األداء ضعيفاً يف مؤشر املشاركة واملساءلة.95

أما بالنســبة ملؤشــر االبتكار العاملي الصادر عن املنظمة العاملية 
للملكيــة الفكريــة )الويبــو( عــام 2021 جــاءت اململكــة يف املرتبــة 
66 علــى مســتوى العالــم واملرتبــة 2 علــى مســتوى ترتيــب الــدول 

العربية.96

الفصل الثاني الفصل الثاني

94 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

95 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

96 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.
int/global_innovation_index/en/2021

97- HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf   

98 -  WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

حتتــل اململكــة العربيــة الســعودية املركــز الثانــي عربيــًا يف تقريــر 
املتحــدة  األمم  برنامــج  عــن  والصــادر   2020 البشــرية  التنميــة 
اإلمنائــي، ولكــن تراجــع ترتيبهــا 4 مراكــز يف 2020 مقارنــًة بالعــام 
املاضــي لتأتــي يف املرتبــة 40 عامليــاً مــن بــن 189 دولــة شــملها 

التقريــر.97

حتســنت مســتويات التنافســية العامليــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
خــالل عــام 2019 لتصــل إلــى املرتبــة 36 مــن إجمالــي 141 دولــة 
ضمهــا مؤشــر التنافســية العاملــي الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي 
العاملــي مقارنــًة بالترتيــب 39 لعــام 2018 مــن إجمالــي 140 دولــة. 
ومــن اجلديــر بالذكــر أن املنتــدى االقتصــادي العاملــي أصــدر تقريراً 
ــار  ــق للتعــايف مــن آث خاصــاً عــام 2020 عــن أداء الــدول يف الطري

جائحــة كوفيــد-19 لــم يتضمــن مؤشــر التنافســية العاملــي.98
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اململكــة  تأتــي   2021 لعــام  الهشــة  الــدول  ملؤشــر  وبالنســبة   
و93  العربيــة  الــدول  بــن   15 املرتبــة  يف  الســعودية  العربيــة 
عــام  يف  عامليــاً   101 باملرتبــة  مقارنــًة  العاملــي  املســتوى  علــى 
الدولــة.99 أداء  الترتيــب حتســن  قيمــة  ارتفعــت  وكلمــا   2015 

وفيمــا يتعلــق بــأداء اململكــة العربيــة الســعودية يف مؤشــر أهــداف 
العالــم يف  دول  وترتيــب  أداء  يتتبــع  الــذي  املســتدامة  التنميــة 
التنميــة املســتدامة، فقــد جــاءت اململكــة يف  حتقيــق أهــداف 
علــى   98 واملرتبــة  العربيــة،  الــدول  مســتوى  علــى   10 املرتبــة 
مســتوى العالــم لعــام 2021، مقارنــةً باملرتبــة 11 علــى الــدول 

100.2019 عــام  العربيــة 

العربيــة  اململكــة  يف  املشــتريات  مديــري  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
الســعودية، ففــي خــالل الفتــرة مــن ديســمبر 2020 إلــى نوفمبــر 
2021 جــاء أداء املؤشــر ليعكــس منــواً يف القطــاع اخلــاص غيــر 
النفطــي الســعودي، إال أن أداء املؤشــر شــهد انخفاضــاً حــاداً يف 
ــا زال  ــي 53.9 نقطــة وهــو م شــهر ديســمبر 2021 لينخفــض إل
ــاً وإن كان أقــل مــن الشــهر الســابق، وهــي  ــاً إيجابي يعكــس توقع

أكبــر وتيــرة انخفــاض خــالل الفتــرة.

الفصل الثاني الفصل الثاني

99 -  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
100  -   SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States.  

Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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الشكل رقم )18(: مؤشر مديري املشتريات اململكة العربية 
السعودية خالل الفترة ديسمبر 2020- ديسمبر 2021

IHS  Markit املصدر: بيانات مؤشر مديري املشتريات
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جمهورية السودان 

 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

   

الشكل رقم )19(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021.
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منــذ الثــورة الشــعبية لعــام 2019، اتخــذت احلكومــة االنتقالية يف 
الســودان خطــوات هامــة لتصحيــح اإلدارة االقتصاديــة يف البالد، 
حيــث أدت السياســات احملليــة والتــي يدعمهــا برنامــج صنــدوق 
النقــد الدولــي إلــى تخفيــض التشــوهات بشــكل كبيــر وتقــدمي 
إعانــات كبيــرة لدعــم االســتقرار االقتصــادي واالســتدامة املاليــة 

والنمــو املســتدام والشــامل الــذي يقلــل مــن الفقــر.101

وبعــد ثالثــة عقــود مــن ســوء اإلدارة االقتصاديــة، بــدأ التحول إلى 
اقتصــاد قائــم علــى الســوق لكــن جــاءت جائحــة كورونــا وأســفرت 
عــن انكمــاش النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي بنســبة 3.6 %. 
يف عــام 2020 مقارنــة بانخفــاض قــدره  2.2 %. يف عــام 2019. 

ــة أرقــام  وهــو  ــح مكــون مــن ثالث وارتفــع معــدل التضخــم ليصب
مــا يعكــس مجموعــة مــن العوامــل: التمويــل النقــدي املســتدام 
للعجــز املالــي؛ االجتــاه التصاعــدي يف األســعار املــدارة )البنزيــن 
والديــزل ، ويف 1 ينايــر 2021 ، تعرفــة الكهربــاء( واآلثــار غيــر 
ــل ارتفــاع أســعار وســائل  املباشــرة لهــذا االجتــاه التصاعــدي مث

الفصل الثاني الفصل الثاني

النقــل، وصاحــب ذلــك  نقــص حــاد يف الســلع يف منتصــف العــام 
بســبب نقــص النقــد األجنبــي واإلغــالق كجــزء مــن تدابيــر 
التخفيــف مــن كوفيــد-19 وارتفــاع يف معــدالت البطالــة لتصــل 
ــود  التضخــم لرقمــن  ــي 27 % ومــن املتوقــع أن يع ــى حوال إل

يف عــام 102.2022

وكان جلائحــة كوفيــد-19 تأثيــراً واضحــاً علــى أســعار الســلع 
األساســية والتجــارة والســفر والتدفقــات املاليــة ويف تراجــع 
النشــاط االقتصــادي. وأثــر انخفــاض االســتهالك اخلــاص 
واالســتثمار وكذلــك االضطرابــات يف سالســل القيمــة والعرض 

علــى النمــو. 

قطــاع  علــى  اإلغــالق  مثــل  االحتــواء  إجــراءات  أثــرت  كمــا 
اخلدمــات بنســبة 58 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي والقطــاع 
الصناعــي بنســبة 22 % وانخفضــت اإليــرادات العامــة بنســبة 
ــرة  ــادة كبي ــى زي ــاء إل 35 %. يف عــام 2020 يف حــن أدى الوب

ــام.103 ــاق الع يف اإلنف

101- IMF (2021). Sudan: Second Review Under the Staff-Monitored Program and 
Request for Extension-Staff Report; and Statement by the Executive Director for 
Sudan. June 30, 2021/ IMF Country Report No. 21/143. https://www.imf.org/
en/Publications/CR/Issues/2021/06/30/Sudan-Second-Review-Under-the-Staff-
Monitored-Program-and-Request-for-Extension-Staff-461363

102- IMF (2021). Sudan: First Review Under the Staff-Monitored Program-Press Re-
lease; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Sudan. April 21, 
2021. Country Report No. 2021/082. https://www.imf.org/en/Publications/CR/
Issues/2021/04/21/Sudan-First-Review-Under-the-Staff-Monitored-Program-
Press-Release-Staff-Report-and-50176

103- AFDB (2021). Sudan Economic Outlook 2021. African Development Bank Group. 
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/sudan/sudan-economic-outlook
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وكان البنــك الدولــي قــد طــرح يف نهايــة فبرايــر 2020 برنامــج 
ملســاعدة األســر الفقيــرة وملواجهــة تأثيــر رفــع الدعــم والتضخــم 
واجلائحــة، ووضــع اســتراتيجية ملضاعفــة اجلهــود للحــد مــن 
التهــرب الضريبــي، ونتيجــة لهــذه اإلجــراءات انخفــض العجــز 
املالــي مــن -5.9 %. مــن إجمالــي النــاجت احمللــي يف عــام 2020 
مقارنــًة بحوالــي 11 % يف 2019 ومــن املتوقــع أن يصــل حلوالــي 

-3 %. يف عــام 2021. 

237 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثاني الفصل الثاني
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
الكلية ذات الصلة.

1 - املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )45.498  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

0.93.5 - 3.6 - 1.92.2%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي األسعار اجلارية 

1,679777776789809دوالر أمريكي

12.657.0269.3115.527.0%معدل التضخم 

21.622.126.828.027.7%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي 

%4.495.75 - 7.46 - 0.291.32

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%13.014.35.8n/an/a

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021.
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد 
 

الوحدة

201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

38.4 %42.114,828 %52.715,890 %46,596مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

47.4 %43.518,316 %39.016,440 %34,515مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

14.3 %14.45,514 %8.35,421 %7,358مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 

اإلنتاج - األسعار اجلارية 
88,46937,75138,658مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق-

األسعار اجلارية 
90,23837,75138,657مليون دوالر

املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير االقتصادي 
العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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            3 - مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%3.9 - 10.8 - 5.9 - 2.9 - 1.5 - 

93200273210177%الدين العام كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%86.5199247208183

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير أكتوبر 2021.
World Economic Outlook

الفصل الثاني الفصل الثاني
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            4 - مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

n/an/a - 5.4 - 4.6- 5.2مليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

 - 3.6 - 3.6 - 6.0 - 5.2 - 5.5مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من الناجت احمللي 
 - 9.4 - 10.1 - 17.5 - 15.6 - 8.5%اإلجمالي

1,728825717n/an/aمليون دوالرتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data

، وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية:

1 - مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

3.946.289.66مؤشر املشاركة واملساءلة

3.816.135.66مؤشر االستقرار السياسي

6.255.295.77مؤشر فاعلية احلكومة

4.813.854.33مؤشر جودة التشريعات

8.1710.5812.98مؤشر سيادة القانون

3.377.696.73مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

) The Worldwide Governance Indicators WGI (

2- مؤشر التنافسية العاملي

غير متاح جلمهورية السودان

الفصل الثاني الفصل الثاني
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4 -  مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021

141n/an/an/aالترتيب عاملياً

14n/an/an/aالترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي

International Innovation Index
الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الفصل الثاني الفصل الثاني

3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020
167168170الترتيب عاملياً

201920الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر 
100105106للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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5 - مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
161180170الترتيب عاملياً
161716الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
 (E-Government Development Index EGDI(

الصادر يف تقارير UN E-Government Survey ألعوام 2016، 2018 
و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن

)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201951.414718
202049.615919
202149.515718

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة ألعوام 
2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7 - مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
110.8108.0104.8105.2قيمة املؤشر

4888الترتيب عاملياً*

2444الترتيب عربياً*

8.68.18.19.1املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
7.97.78.08.3االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما ارتفعت 
قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

 باملوقع اإللكتروني
  https://fragilestatesindex.org 

ثالثاً: التعليق العام على جمهورية السودان 

مــن املتوقــع أن يظــل االقتصــاد الســوداني يف حالــة ركــود يف 
عــام 2021 مــع عــودة للنمــو يف عــام 2022. وســيقود قطــاع 
الزراعــة والتعديــن النمــو علــى جانــب العــرض واالســتهالك 
وزادت  كمــا  الطلــب.  جانــب  علــى  واالســتثمار  اخلــاص 
الســلطات أيضــاً اإلنفــاق االجتماعــي بنســبة 1.5 يف املائــة 
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف الرعايــة الصحيــة وإعانــات 

ــة وبرنامــج دعــم األســرة.  البطال

الســودان  وشــطب  السياســية  التوقعــات  حتســن  أن  كمــا 
مؤخــراً مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب )SSTL( مــن 
قبــل الواليــات املتحــدة، ســيحفز التدفقــات املاليــة ممــا يعــود 
ــدار 0.5  ــر مبق ــدل الفق ــض   مع ــو وتخفي ــى النم ــدة عل بالفائ
نقطــة مئويــة يف عــام 2022، ممــا يعكــس حتســن التوقعــات 

االقتصاديــة.104
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104- IMF (2021). Sudan: Second Review Under the Staff-Monitored Program and 
Request for Extension-Staff Report; and Statement by the Executive Director 
for Sudan. Executive Director for Sudan. June 30, 2021. Country Report No. 
2021/143.https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/06/30/
Sudan-Second-Review-Under-the-Staff-Monitored-Program-and-Request-for-
Extension-Staff-461363
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وســيؤدي انخفــاض النقــد األجنبــي مــن التحويــالت واالســتثمار 
األجنبــي املباشــر إلــى خفــض الــواردات مبــا يف ذلــك إمــدادات 
الوقــود والغــذاء وزيــادة التضخــم يف عــام 2021 إال إن إعطــاء 
صرامــة  األكثــر  النقديــة  والسياســات  العــام  لإلنفــاق  األولويــة 
ــن  ــى رقمــن يف 2022.  وم ســيخفض التضخــم 2021 ويصــل إل
املتوقــع أن يتحســن عجــز املاليــة العامــة واحلســاب اجلــاري بســبب 

اإلصالحــات املخطــط لهــا لتســريع االنتعــاش االقتصــادي. 

اإليــرادات  انخفــاض  الرئيســية،  الســلبية  املخاطــر  وتشــمل 
العامــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن تســييل العجــز واملزيــد 
مــن انخفــاض قيمــة العملــة احملليــة. وميثــل الديــن العــام مصــدر 
مخاطــر لالقتصــاد الســوداني حيــث يؤكــد حتليــل القــدرة علــى 
حتمــل الديــون )DSA( مــن صنــدوق النقــد العربــي والبنــك الدولــي 
أن الســودان ال يــزال يعانــي مــن ضائقــة ديــون وال تــزال نســب 
ــي 273 % مــن  ــغ حوال ــث بل ــة حي ــام واخلارجــي مرتفع ــن الع الدي
النــاجت احمللــي اإلجمالــي مقارنــًة بحوالي 200 % يف 2019، وميثل 

الديــن اخلارجــي النســبة الكبــرى منــه. 

وتشــير كافــة املؤشــرات للديــن اخلارجــي جتاوزهــا النســب 
املعياريــة للديــن اخلارجــي. والســتعادة القــدرة علــى حتمــل 
الديــون يتطلــب ذلــك تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة املطلوبــة 
يف إطــار برنامــج املراقبــة لصنــدوق النقــد الدولــي مبــا يف ذلــك 
حتريــر ســعر الصــرف وتوحيــده وضبــط أوضــاع املاليــة العامــة 
وبيئــة  احلوكمــة  لتحســن  األخــرى  الهيكليــة  واإلصالحــات 

األعمــال يف مواجهــة التأثيــر الشــديد لـــ كوفيــد-19. 

ويتوقــع أيضــاً أن ينخفــض عجــز احلســاب اجلــاري علــى املــدى 
املتوســط ممــا يعكــس التحســن يف القــدرة التنافســية بعــد 
حتريــر ســعر الصــرف. أمــا علــى املــدى الطويــل، فمــن املتوقــع 
أن يتحســن امليــزان التجــاري ببــطء مــع اســتقرار االقتصــاد 
عنــد إمكاناتــه، وســيتم متويــل عجــز احلســاب اجلــاري بشــكل 
رئيســي مــن قبــل جهــات خارجيــة وخاصــًة االســتثمار األجنبــي 

املباشــر.105

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، يحتــاج الســودان إلــى 
االســتثمار األجنبــي املباشــر للتعــايف مــن عقــود مــن اإلهمــال 
احلكومــي وآثــار جائحــة كوفيــد-19، لكــن يظــل هنــاك حذر من 
ــة عــدم االســتقرار.  ــادة االســتثمارات نظــراً الســتمرار حال زي

الفصل الثاني الفصل الثاني

105- World Bank (2021). SUDAN Joint World Bank-IMF Debt Sustainability 
Analysis September 2020. https://documents1.worldbank.org/curated/
en/739721606752413516/pdf/Sudan-Joint-World-Bank-IMF-Debt-
Sustainability-Analysis.pdf
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فوفقــاً للبنــك الدولــي، بلــغ صــايف تدفقــات االســتثمار األجنبــي 
مقارنــًة   ،2020 عــام  دوالر  مليــون   717 البــالد  إلــى  املباشــر 
بحوالــي  825 مليــون دوالر فقــط يف عــام 2019، وهــو أدنــى 

مســتوى منــذ عــام 2002. 

يوجــه االســتثمار األجنبــي املباشــر إلــى الســودان يف املقــام األول 
إلــى التنقيــب عــن النفــط والغــاز والزراعــة، وســتعتمد جــدوى 
الســودان كوجهــة اســتثمارية يف املســتقبل القريــب إلــى حــد كبيــر 
علــى قيــام احلكومــة االنتقاليــة بإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة 

قبــل انتهــاء واليتهــا يف عــام 106.2022

وكان نصيــب الســودان ضعيــف جــداً مــن املشــاريع االســتثمارية 
األجنبيــة للــدول العربيــة يف 2020 حيث حصلت على مشــروعن 
فقــط مبــا ميثــل 0.3 مــن إجمالــي املشــاريع و0.9 مــن إجمالــي 

التكلفــة االســتثمارية ولكنهــا أوجــدت 2,572 وظيفــة.107

ووفقــًا ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعامــي 
2018 و2020 جــاء ترتيــب الســودان يف املرتبــة 170 عامليــاً 
يف عــام 2020 مــن بــن 193 دولــة يغطيهــا التقريــر ويعكــس 
ذلــك تقــدم يف ترتيبهــا بحوالــي 10 مراكــز مقارنــًة بعام 2018 

وحتتــل املركــز 16 علــى مســتوى الــدول العربيــة. 108 

وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك 
الــدول  بــن   18 املرتبــة  الســودان  احتلــت   ،2020 الدولــي 
العربيــة مــن إجمالــي 22 دولــة يف مؤشــر احلوكمــة وكان 
أداؤهــا ضعيفــاً جــداً يف كافــة املؤشــرات الفرعيــة أمــا أدنــى 
ومؤشــر  واإلرهــاب  التشــريعات  جــودة  ملؤشــر  فجــاء  أداء 

فاعليــة احلكومــة ومؤشــر مكافحــة الفســاد.109

املنظمــة  عــن  الصــادر  العاملــي  االبتــكار  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
العامليــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( فلــم يشــمل الســودان منذ 
عــام 2015، حيــث جــاءت آنــذاك يف املرتبــة األخيــرة 141 
مــن إجمالــي 141 دولــة يف املؤشــر ومت اســتبعادها يف بيانــات 

و110.2021 و2020   2019
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106- Whiteaker, J. (2021). The state of play: FDI in Sudan. InvestementMonior. https://
www.investmentmonitor.ai/analysis/the-state-of-play-fdi-in-sudan

107 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ 
https://www.dhaman.net/ar/economic-publications .2021 االستثمار في الدول العربية

108 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

109 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

110 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through 
the COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://
www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021
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يف تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج األمم 
ــة  ــة 170 مــن 180 دول ــت الســودان املرتب ــي احتل املتحــدة اإلمنائ
عامليــاً يف عــام 2020 وشــهد الترتيــب عــن تدهــور مركزيــن عــن 
تصنيــف العــام املاضــي 2019 ويف املرتبــة قبــل األخيــرة علــى 

ــي.111 املســتوى العرب

علــى مســتوي مؤشــر التنافســية العامليــة فلــم يتضمــن املؤشــر 
جمهوريــة الســودان.112

أكثــر  مــن  الســودان  تعــد   2021 الهشــة  الــدول  ملؤشــر  وبالنســبة 
الــدول هشاشــة واحتلــت املرتبــة 8 عامليــًا يف 2020 وهــو نفــس 
الترتيــب منــذ ثــالث ســنوات 2019 واحتلــت املرتبــة 4 بــن الــدول 

ــث مؤشــر الهشاشــة.113 ــة مــن حي العربي

وفيما يتعلق مبؤشــر أهداف التنمية املســتدامة، جاءت الســودان 
يف املرتبــة 18 عربيــاً عــام 2021، واملرتبــة 157 عامليــاً مقارنــًة   

باملرتبــة 159 عامليــاً واملرتبــة 19 عربيــاً يف عــام   114.2020
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111- SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings

112- WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.
pdf

113- Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

114- SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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الجمهورية العربية السورية

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

دخــل الصــراع يف ســوريا عامــه احلــادي  عشــر وهــو مــا أدى 
إلــى حتقيــق خســائر علــى كافــة املســتويات بحلــول عــام 2019. 
وال توجــد بيانــات موثوقــة للنــاجت احمللــي اإلجمالــي لســوريا. إال 
أنــه نتيجــة تدميــر االقتصــاد، تشــير التوقعــات لتقلــص النشــاط 
االقتصــادي يف ســوريا بأكثــر مــن 50% مقارنــًة مبــا كانــت عليــه  

ــام 2010.  يف ع

وانهــارت الليــرة الســورية التــي مت تداولهــا قبــل احلــرب بالقــرب 
مــن 50 ليــرة ســورية للــدوالر ومت تداولهــا اعتبــاراً  مــن ينايــر 
2021 رســمياً بأكثــر مــن 1250 ليــرة ســورية وبشــكل غيــر رســمي 
بأكثــر مــن 3000 ليــرة ســورية. وهــو مــا يصاحبــه زيــادة بنســبة 

300 يف املئــة يف معــدل التضخــم علــى الســلع االســتهالكية.115

وبلغــت املوازنــة الســورية لعــام 2021 حوالــي 8.5 تريليــون ليــرة 
ســورية ويتوقــع أن يبلــغ عجــز املوازنــة 2.5 تريليــون ليــرة ســورية 
أي مــا يقــرب مــن 30% مــن اإلنفــاق املخطــط. وتنقســم امليزانيــة 
ومتثــل  اســتثمارية.  وميزانيــة  عاديــة  ميزانيــة  إلــى  الســورية 
االســتثمارات 18 يف املائــة مــن اإلنفــاق - وهــو أقــل رقــم منــذ 

عــام 2010.  

الفصل الثاني الفصل الثاني

115- Alexander, B. and Ahlam (2021). Syria’s Economic Collapse and Its Impact on the 
Most Vulnerable. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.
org/analysis/syrias-economic-collapse-and-its-impact-most-vulnerable
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وتعــد ميزانيــة عــام 2021 هــي أصغــر ميزانيــة للدولــة الســورية 
مــن حيــث القيمــة احلقيقيــة منــذ بــدء احلــرب األهليــة الســورية 
حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق مــن امليزانيــة أقــل بنســبة 
70 يف املائــة علــى األقــل بالقيمــة احلقيقيــة ممــا كان عليــه  يف 

عــام 116.2010

والسياســية  االقتصاديــة  األزمــة  أدت  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
املتفاقمــة يف لبنــان املجــاور وإدخــال قانــون قيصــر )وهــو قانــون 
العقوبــات األمريكيــة الــذي بــدأ يف يونيــو 2020( إلــى زيــادة 
تقييــد العالقــات االقتصاديــة اخلارجيــة لســوريا ممــا أدى إلــى 
نقــص الوقــود وارتفــاع األســعار واالنخفــاض الســريع يف العملــة 
احملليــة، مبــا يف ذلــك ضعــف املرونــة املؤسســية أو تدهورهــا 
والتــي خفضــت مــن فعاليــة سياســات التخفيــف املوضوعــة 

ــر األزمــة الســورية.  للتعامــل مــع تأثي

ــى نشــر الصدمــات  ــع السياســات إل وأدى قصــر املــدى يف صن
ــه خدمــات  ــج عن ــا الصــراع الســوري، ممــا نت ــي تســبب فيه الت
مكلفــة وغيــر فعالــة وفقــدان الفــرص االقتصاديــة وبرامج نقص 
التمويــل. ومــن ثــم هنــاك حاجــة ُملحــة إلــى التحــول اجلذري من 
ــة  ــى اســتراتيجية إقليمي ــرة املــدى إل سياســات التخفيــف قصي

متوســطة املــدى مــن شــأنها معاجلــة املشــاكل الهيكليــة. 

كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى سياســات تأخــذ يف االعتبــار الترابــط 
اإلقليمــي وتســعى إلــى توفيــر آفــاق أفضــل للشــعب. وســيتطلب 
ــك  ــرة للحــدود - مبــا يف ذل ــا العاب ــج القضاي ــذي يعال ــج ال النه
الهجــرة والتجــارة والبنيــة التحتيــة - التزامــات محليــة وإقليميــة 

ودوليــة.

ال ترجــع األزمــة االقتصاديــة يف ســوريا بالكامل إلى ممارســاتها 
االقتصاديــة الســيئة والفســاد يف النظــام. ففــي الواقــع، أدت 
االنهيــار  تســريع  إلــى  املســتمرة  اللبنانيــة  النقديــة  األزمــة 
االحتجاجــات  مــن  ســنوات  فبعــد  ســوريا.  يف  االقتصــادي 
املناهضــة للحكومــة وســوء اإلدارة السياســية واملاليــة والفســاد 
واألزمــة املصرفيــة الناجمــة عــن تصاعــد الديــون، حاصــرت 
البنــوك اللبنانيــة الســيولة الســورية. ففــي عــام 2020، فرضــت 
املبالــغ  علــى  قيــوداً  اللبنانيــة  املركزيــة  املصرفيــة  الســلطات 
النقديــة والتحويــالت النقديــة التــي ميكــن لأفــراد والشــركات 

احلصــول عليهــا أو معاجلتهــا. 

الفصل الثاني الفصل الثاني

116- Even, S. and Fadlon, T. (2021). The Syrian Economy: In Ruins, with Few Prospects 
of Recovery. The Institute for National Security Studies. https://www.inss.org.il/
publication/syria-economy
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ووضــع هــذا ضغطــاً هائــاًل علــى السياســة االقتصاديــة للحكومة 
الســورية والقطــاع اخلــاص الــذي ارتبــط لعقــود مــن الزمــن 
البنــوك  علــى  التهافــت  وأدى  اللبنانيــة.  املاليــة  باملؤسســات 
اللبنانيــة يف عــام 2020 رغــم عــدم ارتباطــه صراحــًة، إلــى 
ارتفــاع معــدل تضخــم الليــرة الســورية بنســبة 200%. كمــا 
أدى نقــص الســيولة النقديــة يف لبنــان إلــى اضطــرار احلكومــة 
الســورية إلــى التعامــل مــع امليزانيــة الوطنيــة املتاحــة املخفضــة 

بشــكل كبيــر ملواصلــة دعــم االقتصــاد.

1- المتغيرات االقتصادية الكلية 
البيانات االقتصادية الكلية لسوريا غير متوفرة

منذ عام 2010

الفصل الثاني الفصل الثاني
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2- مؤشر التنافسية العاملي

غير متاح حيث لم يتضمن املؤشر دولة سوريا

3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
134154151الترتيب عاملياً
161616الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

2.961.451.45مؤشر املشاركة واملساءلة

0.000.470.00مؤشر االستقرار السياسي

5.293.372.88مؤشر فاعلية احلكومة

4.333.373.37مؤشر جودة التشريعات

4.810.960.96مؤشر سيادة القانون

1.921.440.48مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
 املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201958.112314
202059.312614
202158.012714

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر 

وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
 املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة

  ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن
https://dashboards.sdgindex.org 

4- مؤشر االبتكار العاملي

غير متاح حيث لم يتضمن املؤشر دولة سوريا

5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
137125131الترتيب عاملياً
131413الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI( 

الصادر يف تقارير UN E-Government Survey ألعوام 2016، 2018 
و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

107.8111.5110.7110.7قيمة املؤشر

9443الترتيب عاملياً*

4333الترتيب عربياً*

7.508.808.709.60املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
7.007.507.207.10املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

 باملوقع اإللكتروني 
  https://fragilestatesindex.org

ثالثاً: التعليق العام لجمهورية سوريا 

أدى التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي للنــزاع يف ســوريا إلــى 
االفتقــار لوصــول الســورين إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم 
واإلســكان والغــذاء، كمــا ينتشــر الفقــر املدقــع حالياً بن الســكان 
ويعانــون مــن نقــص الســلع األساســية واألدويــة حيــث يتعــن علــى 
ــود  ــز والوق ــة لشــراء اخلب ــر طويل الســورين االنتظــار يف طوابي

املدعومــن. 

وبحســب تقريــر برنامــج الغــذاء العاملــي الــذي يوفــر الغــذاء 
واملســاعدات يف ســوريا، يعانــي 12.4 مليــون ســوري اآلن مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي: متــت إضافــة 4.5 مليــون إلــى القائمــة 
البنــك  يشــارك  ولــم  اجلائحــة(117،  )أثنــاء  املاضــي  العــام  يف 
الدولــي كمؤسســة إمنائيــة بشــكل مباشــر مــع ســوريا منــذ بدايــة 
االنتفاضــة يف ربيــع عــام 2011، لكــن يتعــاون البنــك الدولــي 
مــع مجموعــة واســعة مــن الشــركاء واملؤسســات املاليــة الدوليــة 

ملســاعدة الالجئــن الســورين ومضيفيهــم اإلقليميــن. 

مــن  دوالر  مليــارات   3 بحوالــي  دعمــاً  الدولــي  البنــك  وقــدم 
ــج  ــا بشــروط ميســرة( تعال ــان )معظمه املشــاريع يف األردن ولبن
أزمــة الالجئــن الســورين مــن خــالل  تأثيــر  بشــكل مباشــر 

الفصل الثاني الفصل الثاني

 117 -  برنامج األغذية العالمي (2021). 12 مليون سوري في قبضة الجوع بسبب الصراع وارتفاع 
أسعار املواد الغذائية. األمم املتحدة. 

https://ar.wfp.org/news/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-
 conflict-and-soaring-food-prices
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الســعي ملســاعدة كل مــن الالجئــن واملجتمعــات املُضيفــة لهــم. 
وتدعــم هــذه املشــاريع الوظائــف والفــرص االقتصادية والصحة 
والتعليــم وخدمــات الطــوارئ لتعزيــز املرونــة االجتماعية والبنية 
ــر البنــك الدولــي أيضــاً الصنــدوق  التحتيــة احملليــة. كمــا ويدي
االئتمانــي ألزمــة لبنــان - ســوريا الــذي تأســس يف عــام 2014 
لتوفيــر متويــل منــح ملشــاريع تخفــف مــن تأثيــر األزمــة الســورية 

ــان.  يف لبن

إعــادة  أن   2018 عــام  قــدرت يف  قــد  املتحــدة  األمم  وكانــت 
اإلعمــار الكاملــة يف ســوريا ســتكلف 250 مليــار دوالر ممــا يعني 
أنــه ســتكون هنــاك حاجــة إلــى حزمــة مســاعدات دوليــة لهــذا 
الغــرض، مــع األخــذ يف االعتبــار أن االســتقرار الداخلــي شــرط 

أساســي للتعــايف. 

ــل دخــول األزمــة  ــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، قب ــى صعي عل
السياســية يف عــام 2011 هدفــت ســوريا إلــى االنتقــال مــن 
اقتصــاد  مــن  قريــب  منــوذج  إلــى  ومركــزي  مغلــق  اقتصــاد 
الســوق. وخضــع النظــام القانونــي الســوري بــن عامــي 2000 
مثــل  الهيكليــة  اإلصالحــات  مــن  عميقــة  لتغييــرات  و2010 
جتديــد القانــون التجــاري )2007( وقانــون البحــار )2008(، 
وقانــون املاليــة )2004( وقانــون البنــوك لعــام 2004. وكان 
قانــون االســتثمار األجنبــي قــد شــجع مــع كثيــر مــن اإلجــراءات  
مثــل إضفــاء الشــرعية علــى امللكيــة التجاريــة الكاملــة واســتيراد 

اآلالت واإلعفاء من الرسوم اجلمركية على النقل واملواد اخلام 
 والتوجــه نحــو اقتصاد الســوق واســتقبال االســتثمار األجنبي.118 

 لكــن منــذ عــام 2011، ونتيجــة األزمــة اإلنســانية واالقتصاديــة، 
فقــد تســببت يف انخفــاض االســتثمار. وتخضــع ســوريا لعقوبات 
مــن الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــي ممــا حــد مــن التجــارة 
واالســتثمار. كمــا أن قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن يف ســوريا 
ــي أي مســتثمر  ــو 2020 يثن ــذ يف يوني ــز التنفي ــذي دخــل حي ال

عــن املشــاركة يف إعــادة إعمــار ســوريا.

تدفقــات  حــول  موثوقــة  دوليــة  بيانــات  أي  نشــر  يتــم  ولــم 
االســتثمار األجنبــي املباشــر إلــى ســوريا منذ عــام 2012. ووفقاً 
ــاد  لتقريــر االســتثمار العاملــي لعــام 2021 الصــادر عــن األونكت
بلــغ رصيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر يف ســوريا 10.7 مليــار 

دوالر أمريكــي يف عــام 2020. 

ــة االســتثمار الســورية عــن  ــا وكال ــي جمعته ــات الت ــاً للبيان وفق
رصيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر بــن عامــي 2008 و2014 
مثلــت روســيا أكبــر مســتثمر يف البــالد )75.8%( تليهــا أملانيــا 
بنسبة 19.7%؛ يف حن كانت غالبية االستثمارات موجهة نحو 

الفصل الثاني الفصل الثاني

 118 -  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ 
االستثمار في الدول العربية 2021.

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications              
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قطاعات االتصاالت والوساطة املالية والكهرباء. أما فيما يتعلق 
بتدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر إلــى البــالد يف النصــف 
األول مــن عــام 2016 )أحــدث البيانــات املتاحــة( فقــد بلــغ املبلــغ 

 اإلجمالــي 17 مليــار ليــرة ســورية )33 مليــون دوالر أمريكــي(.119

لعامــي  الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  ملؤشــر  ووفقــًا 
2018 و2020، جــاء ترتيــب ســوريا يف املرتبــة 131 عامليــاً يف 
ويعكــس  التقريــر  يغطيهــا  دولــة   193 بــن  مــن   2020 عــام 
بعــام  مقارنــًة  مراكــز   6 بحوالــي  ترتيبهــا  يف  تدهــور  ذلــك 
العربيــة.120  الــدول  مســتوى  علــى   13 املركــز  وحتتــل   2018 

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى   
الدولــي2020، احتلــت ســوربا املرتبــة 21 بــن الــدول العربيــة 
مــن إجمالــي 22 دولــة يف مؤشــر احلوكمــة وكان أدائهــا ضعيــف 
فجــاء  أداء  أدنــى  أمــا  الفرعيــة،  املؤشــرات  كافــة  يف  جــداً 

علــى صفــر.121 حيــث حصلــت  السياســي  االســتقرار   ملؤشــر 

وفيمــا يتعلــق بتقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر 
عــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي احتلــت ســوريا املرتبــة 
151 مــن 189 دولــة عامليــاً يف عــام 2020 وشــهد الترتيــب 
حتســن بثــالث مراكــز عــن تصنيــف العــام املاضــي 2019 

 وعلى املســتوى العربي جاءت يف املركز الســادس عشــر.122

وبالنســبة ملؤشــر الــدول الهشــة 2021 تعــد ســوريا مــن أكثــر 
املســتوى  علــى  الثالثــة  املرتبــة  واحتلــت  هشاشــة  الــدول 
الدولــي والعربــي يف 2021 وهــو يعكــس تدهــور مبركــز 

الهشاشــة.123 مؤشــر  حيــث  مــن  الســابقة  األعــوام   عــن 

 
 119  - Export Enterprises (2022). Syria: Investing. Ministry of Foreign Affairs, Regional 

Integration and International Trade of Mauritius. https://www.mauritiustrade.
mu/en/market-survey/syria/investing

  120  - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

  121  - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

 
 122 -  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (2020)

 123 -  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
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أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )20(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
وعجز املوازنة العامة

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021
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أدت جائحــة كوفيــد-19 واالنخفــاض احلــاد يف عائــدات النفــط 
إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف االقتصاديــة يف العــراق منــذ فتــرة 
ــي احلقيقــي بنســبة  ــاجت احملل ــي الن ــة حيــث انكمــش إجمال طويل
يف  تباطــؤ  يعكــس  مــا  وهــو   2020 عــام  يف   %15 مــن  أكبــر 
النشــاط غيــر النفطــي والتخفيضــات يف إنتــاج النفــط نتيجــة 

قــرارات أوبــك. 

كمــا تأثــرت أوضــاع املاليــة العامــة بالتداعيــات الناجتــة عــن 
جائحــة كوفيــد-19 خاصــة فيمــا يتعلــق بجانــب اإليــرادات العامــة 
حيــث تراجعــت إلــى نحــو 60 تريليــون دينــار مقابــل 108 تريليــون 
ــر  ــك. وأث ــراق مــع األوب ــام 2019 نتيجــة اللتزامــات الع ــار لع دين
انخفــاض األســعار العامليــة بنســبة 35 يف املائــة، وشــهد عجــز 
ــل 11 % مــن  ــام الســابق ومث ــًة بالع ــراً مقارن ــة ارتفاعــاً كبي املوازن

ــي.124 ــي اإلجمال ــاجت احملل الن

مــن املتوقــع اســتمرار التباطــؤ يف منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
علــى  يعتمــد  العراقــي  االقتصــاد  كــون   2021 لعــام  النفطــي 
إيــرادات النفــط ممــا يجعــل النمــو االقتصــادي مرهونــاً بأســعار 
النفــط وخفــض كميــات اإلنتــاج حتــى إبريــل مــن عــام 2022. 

وهنــاك أيضــاً توقعــات أنــه بحصــول العــراق علــى اللقــاح يف 
ــي مــن عــام 2021، أن يحــدث حتســن النمــو خــالل  ــع الثان الرب
عــام 2022 يف ظــل اتســاع نطــاق التطعيــم ضــد الفيــروس ممــا 
يســاعد علــى عــودة احليــاة االقتصاديــة بشــكل تدريجــي، عــالوة 
علــى األثــر اإليجابــي املتوقــع نتيجــة لتعــايف النشــاط االقتصــادي 

ــى النفــط.  ــب عل ــاع مســتويات الطل ــي وارتف العامل

ــر النفطــي، مــن املتوقــع حتســن  ــاجت غي ــى مســتوى منــو الن و عل
النمــو مــن خــالل ارتفــاع نســبة مســاهمة القطــاع اخلــاص يف 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي اعتمــاداً علــى دعــم احلكومــة  يف املجال 
االقتصــادي  حيــث تركــز مــن خاللهــا علــى زيــادة مســتويات 
ــرة واملتوســطة  ــع االقتصــادي، ودعــم دور املشــاريع الصغي التنوي
ــه  ــة. كمــا أن ــر النفطي ــرادات غي ــز اإلي يف قطــاع األعمــال، وتعزي
مــن املتوقــع أن يصــل الديــن احلكومــي إلــى ذروتــه يف عــام 2020 

ثــم ينخفــض تدريجيــاً بعــد ذلــك.125
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124- IMF (2021). Iraq : 2020 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for Iraq. February 11, 2021. Country Report 
No. 2021/038. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/10/
Iraq-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-
the-Executive-50078

125 - صندوق النقد العربي (2022). تقرير آفاق االقتصاد العربي – اإلصدار  16. إبريل 2022. 
https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-afaq-alaqtsad-alrby/tqryr-afaq-

alaqtsad-alrby-abryl-2022
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
                      الكلية ذات الصلة 

1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )41.176 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

3.610.5- 2.55.815.7%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي األسعار اجلارية 

5,0455,9814,2234,8935,364دوالر أمريكي

2.30.13.26.43.1%معدل التضخم 

10.7212.7613.74n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت 
18.615.56.222.720.2%احمللي اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
20.424.5n/an/an/a%احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، البنك الدولي بيانات مؤشرات التنمية العاملية
World Development Indicators
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2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة يف القيمةيف الناجت
الناجت

48.0 %56.881,552 %48.2133,518 %79,322مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

22.4 %17.938,096 %19.142,071 %31,518مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

29.6 %25.350,338 %32.759,509 %53,756مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

164,596235,098169,986مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

177,634216,727154,592مليون دوالر

املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير االقتصادي 
العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي

%12.8 - 0.812.8 - 1.5 - 2.5 - 

الدين العام كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%56.945.184.259.455.3

إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة 
من الناجت احمللي اإلجمالي

%37.730.647.934.029.80

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021.
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4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

n/an/a - 16.624.11 - 1.80مليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

12.49.1 - 1.118.3 - 11.3مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من 
6.24.0 - 0.510.8 - 6.4%الناجت احمللي اإلجمالي

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
n/an/a - 2,896 - 3,076 - 7,574مليون دوالرالواردة

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من

 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data،
وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي

الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

غير متاح جلمهورية العراق

3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020
121120123الترتيب عاملياً
141415الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية

Human Development Index
.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ثانيًا: التقييم على مستوى أهم املؤشرات الدولية: 

1 - مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

17.7322.2220.77مؤشر املشاركة واملساءلة

2.861.421.42مؤشر االستقرار السياسي

9.629.629.62مؤشر فاعلية احلكومة

7.219.628.65مؤشر جودة التشريعات

5.773.853.85مؤشر سيادة القانون

4.818.659.13مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators (WGI(.
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)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201960.811713
202063.111313
202163.810512

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة ألعوام 
2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 

4 - مؤشر االبتكار العاملي

غير متاح جلمهورية العراق

5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
141155143الترتيب عاملياً
141514الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

E-Government Development Index (EGDI( 

UN E-Government Survey الصادر يف تقارير
ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
104.499.195.996.2قيمة املؤشر

12131720الترتيب عاملياً*

5556الترتيب عربياً*

6.95.95.66.9املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
7.86.76.46.1املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة

Fragile States Index 
باملوقع اإللكتروني

 https://fragilestatesindex.org  

ثالثاً: التعليق العام لجمهورية العراق 

االجتماعيــة  الهشاشــة  تفاقــم  إلــى  كوفيــد-19  جائحــة  أدت 
واالقتصاديــة التــي كانــت تتراكــم منــذ عقــود مــن الصدمــات 
السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة منهــا أن حوالــي 5 مليــون 
)11.7 %( مــن العراقيــن أصبحــوا حتــت خــط الفقــر نتيجــة 

للوبــاء واآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة املرتبطــة بــه. 

كمــا دفعــت اجلائحــة إلــى زيــادة معــدالت البطالــة والبالغــة 
حوالــي 14 % وارتفــاع األســعار حيــث بلــغ معــدل التضخــم 3 % 
ــه  ــج عن ــا نت ــف يف 2021 وهــو م ــى الضع ــد إل يف 2020، وتزاي
 ارتفاع معدل الفقر الوطني إلى 31.7 % من 20 % يف 1262018.      

ونظــراً لهــذا التدهــور يف األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة 
بــدأ العــراق خطــة إصــالح عرفــت بإســم الورقــة البيضــاء. 
إعــادة  إلــى:  اإلصــالح  تعكــس خطــة  والتــي  الورقــة  هدفــت 
بصــورة  تَغيُــرات  إحــداث  خــالل  مــن  الدولــة  دور  تعريــف 
التنظيمــي  الــدور  إلــى  املســيطرة  الدولــة  دور  مــن  تدريجيــة 
مــع ضمــان فــرض القانــون والنظــام وإيجــاد ضمــان لتوفيــر 
للفئــات  االجتماعيــة  واحلمايــة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم 

   126 - البنك الدولي ومنظمة اليونسيف (2020). تقويم أثر جائحة كورونا على الفقر    
والهشاشة في    العراق. 

https://www.unicef.org/iraq/ar
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إدارة  علــى  جذريــة  حتســينات  إدخــال  إلــى  إضافــة  الهشــة، 
الدولــة لنظــام املاليــة العامــة، لتحقيــق اإلدارة الفاعلــة إليــرادات 
ــة القطــاع  ــة وإعــادة هيكل ــات العام ــان إتاحــة اخلدم ــة، وضم الدول
ورفــع  وحيــوي،  أساســي  دور  وإعطائهمــا  واملصــريف  املالــي 
 مســتوى القطاعــات اإلنتاجيــة ورفــع درجــة تنافســية العــراق127.

الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  مبؤشــر  يتعلــق  فيمــا 
احلكومــة  تنميــة  مؤشــر  يف  العــراق  ترتيــب  جــاء   ،2020 عــام 
ــه شــهد  ــى املســتوى الدولــي والعربــي إال أن اإللكترونيــة ضعيــف عل
حتســن  حيــث   2020 إلــى   2018 عــام  بــن  مركــزاً   12 حتســناً 
الترتيــب مــن 155 علــى مســتوى العالــم إلــى 143 مــن 193 دولــة 
 وذلــك نظــراً لضعــف بنيــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات128. 

وعلى صعيد مؤشر احلوكمة العاملي الصادر عن البنك الدولي2020، 
ــة املؤشــرات ذات أداء منخفــض وخاصــًة مؤشــر جــودة  جــاءت كاف
التشــريعات واالســتقرار السياســي وســيادة القانــون.  يتمثــل اخلطــر 
ــراق يف عــدم االســتقرار السياســي129.  ــذي يواجــه الع  األساســي ال

عكــس تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عن برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي أيضاً ضعف األداء حيث احتل املركز 123 على 
مســتوى العالــم مــن 189 واملركــز 15 يف عــام 2020 علــى املســتوى 
 العربي وهو ما يعكس تدهور عن ترتيبه يف 2019 بثالث مراكز130. 

جاء ترتيب العراق يف مؤشر الدول الهشة يف املركز 20 على مستوى 
العالــم وهــو مــا يعكــس بيئــة سياســية واقتصاديــة غيــر مســتقرة، 
فــال يــزال عــدم االســتقرار السياســي والفســاد والنظــام القانونــي 
 املُثقــل باألعبــاء جميعهــا تشــكل عقبــات أمــام اســتقرار الدولــة131.

العــراق  املســتدامة،جاء  التنميــة  أهــداف  يتعلــق مبؤشــر  وفيمــا 
يف املرتبــة 12 عربيــاً عــام 2021، واملرتبــة 105 عامليــاً مقارنــًة 
 .1322020 عــام  يف  عربيــاً   13 واملرتبــة  عامليــاً   113  باملرتبــة 

  130  - HDR )2020(. Human Development Report 2020: The next frontier - Human 

development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 

https:// hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

  131 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

  132  - SDG )2021(. Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 

Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings

  

127 - الورقة البيضاء: التقرير النهائي لخلية الطوارئ لإلصالح املالي، 2021.

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2 - 11 - 10 - 2020 / 10 / 

2020/ 2350 - WP.pdf

128 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020.
            https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2020

129 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators.
            https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

الفصل الثاني الفصل الثاني
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 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
 

الشكل رقم )21(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook

أكتوبر 2021.
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شــهد معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي انخفاضــاً مبعــدل 
2.8 % يف عــام 2020  نتيجــة جلائحــة كوفيــد- 19 والصدمــة 
املزدوجــة للعــرض والطلــب وانهيــار أســعار النفــط يف عــام 2020.

ــي يف عــام 2021، مــع  ومــن املتوقــع أن يتعافــى االقتصــاد العمان
منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر الهيدروكربونــي بنســبة قــدره 
1.5 % يف ظــل العــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي احمللــي 
بفعــل نشــر اللقاحــات وزيــادة الطلــب اخلارجــي حيــث يتوقــع أن 
يحقــق النــاجت احمللــي اإلجمالــي معــدل منــو موجــب قــدره 2.5 % 

ويصــل حلوالــي 3 % يف 133.2022

ــة العامــة نتيجــة  وعلــى صعيــد عجــز املوازنــة، ارتفــع عجــز املوازن
ــي 19 %    ــاج النفــط الــذي ارتفــع إلــى حوال انخفــاض أســعار وإنت
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع الديــن العــام  
ــي 81 %، ومــن املتوقــع  ــغ حوال ارتفاعــاً حــاداً يف عــام 2020  وبل
أن يســجل حتســناً كبيــراً علــى املــدى املتوســط مــع تنفيــذ خطــة 
التــوازن املالــي متوســطة املــدى التــي وضعتهــا الســلطات يف 2021 
ليصــل إلــى -2.6 %، مقارنــًة بنســبة -18.7 %، عــام 2020، ومــن 

املتوقــع أن يتحــول إلــى فائــض ليبلــغ  1.1 % يف  2022.

وقــد تدهــور أيضــاً امليــزان اخلارجــي حيــث حقــق احلســاب 
أن  املتوقــع  ومــن  دوالر  مليــار   8.6 قــدره  عجــزاً  اجلــاري 

.2022 و   2021 يتحســن يف عامــي 

وســوف تظــل مســتويات التضخــم منخفضــة وإن كانــت تتجــه 
لتبلــغ 3 % مقارنــًة مبعــدل-%0.9    2021 االرتفــاع يف  إلــى 
الســلطات  مــن  املســتهدفة  احلــدود  أنهــا  إال  عــام2020 

النقديــة.134

الفصل الثاني الفصل الثاني

133- IMF (2021). Oman: 2021 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for Oman. September 12, 2021. Country Report 
No.2021/206.https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/09/10/
Oman-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-
by-the-Executive-465431

134- IMF (2021). IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation 
with Oman, September 12, 2021. https://www.imf.org/ar/News/Arti-
cles/2021/09/10/pr21259-oman-imf-executive-board-concludes-2021-ar-
ticle-iv-consultation-with-oman
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
الكلية ذات الصلة.

  
1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )4.572  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

2.52.9 - 2.8 - 4.70.8%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي األسعار اجلارية 

16,57116,52914,25517,63318,227دوالر أمريكي

3.002.70 - 0.070.130.90%معدل التضخم 

3.31.85.03.2n/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي 
14.314.85.314.720.3%اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
30.220.519.020.521.2%احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021
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2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

50.6 %55.333,280 %55.042,804 %39,847مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

17.5 %17.811,478 %17.413,774 %12,618مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

31.9 %26.920,990 %27.620,862 %19,994مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

72,45977,44065,748مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار  اجلارية 

68,91976,33264,648مليون دوالر

    املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير 
    االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من 
1.1 - 2.6 - 18.7 - 5.6 - 15.6%الناجت احمللي اإلجمالي

الدين العام كنسبة من الناجت احمللي 
15.860.581.268.261.7%اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة 
49.597.7126.9111.7104.6%من الناجت احمللي اإلجمالي

       املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
      World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

2.3011.025.50n/an/aمليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

 - 0.81 - 4.64 - 8.66 - 4.16 - 10.94مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%15.87 - 5.45 - 13.67 - 5.75 - 0.94 - 

3,1254,093n/an/a- 2,172مليون دوالرتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير 
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من 
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data،

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.

الفصل الثاني الفصل الثاني
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
624753الترتيب عاملياً
646الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
66.273.072.0العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

20.6916.9116.91مؤشر املشاركة واملساءلة
71.4366.5157.55مؤشر االستقرار السياسي

55.2962.5058.17مؤشر فاعلية احلكومة
71.6364.4266.83مؤشر جودة التشريعات
65.8771.1571.63مؤشر سيادة القانون
64.9067.3162.02مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators (WGI(
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
524760الترتيب عاملياً
655الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر 
100105106للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
69808476الترتيب عاملياً

5896الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي

International Innovation Index
الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020

666350الترتيب عاملياً
665الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
193 /19321 /19321 /21إجمالي الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index (EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201967.9837
202069.7765
202170.1736

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة ألعوام 
2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
52.050.048.050.4قيمة املؤشر

135133134136الترتيب عاملياً*
19191919الترتيب عربياً*
املؤشر الفرعي: 

4.54.14.25.0االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
4.24.23.94.1املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما ارتفعت 
قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

 باملوقع اإللكتروني
 https://fragilestatesindex.org  

ثالثاً: التعليق العام لسلطنة ُعمان  

اتخذتهــا  التــي  جــداً  واملنســقة  الســريعة  اإلجــراءات  كانــت 
الســلطات العمانيــة علــى مســتوى السياســات ملعاجلــة اآلثــار 
الصحيــة واالقتصاديــة جلائحــة كوفيــد-19، واتبــاع سياســات 
ــة داعمــة، واملوجهــة للمســتحقن مــن القطاعــات  ــة كلي اقتصادي
واألســر املتضررة بشــدة وانتشــار التطعيمات بنســبة كبيرة، وفك 
القيــود علــى املســتوى احمللــي والعاملــي وعــودة أســعار النفــط إلــى 
االرتفــاع، أثــر كبيــر يف احتــواء األزمــة والتعــايف التدريجــي منهــا 

ــم.  ــة املتفاق ــواء عجــز املوازن واحت

ــوازن  ــذ خطــة الت ــزام الســلطات بتنفي ــاك ضــرورة اللت إال أن هن
املالــي متوســطة األجــل الحتــواء املصروفــات، واحلــد مــن اعتمــاد 
اإليــرادات علــى أســعار الهيدروكربونــات، ووضــع الديــن العــام 
الديــن  لتفاقــم  نظــراً  تنازلــي  اجتــاه  واخلارجــي يف  الداخلــي 
اخلارجــي مبــا ميثــل حوالــي 127 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
عــام 2020، وهــو مــا ميثــل خطــراً على االقتصــاد يجب التخفيف 

مــن حدتــه. 

ويســتدعي ذلــك االســتمرار يف اإلصالحــات الهيكليــة التي تهدف 
ــي ودعــم اســتدامة  ــر الهيدروكربون ــز منــو القطــاع غي ــى تعزي إل
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املركــز اخلارجــي وتشــجيع القطــاع اخلــاص مــن خــالل خلــق بيئــة 
تنافســية ومنــاخ اســتثمار أفضــل مــع إصــالح املؤسســات اململوكــة 
للدولــة بهــدف تعزيــز التنافــس ورفــع كفــاءة إدارة املــوارد العامــة، 
ممــا يزيــد مــن معــدالت التوظيــف مــن قبــل القطــاع اخلــاص 

وخاصــًة بــن النســاء وتعزيــز شــبكة األمــان االجتماعــي.135

ــط  ــة فــإن ســعر الصــرف املرتب ــى مســتوى السياســة النقدي وعل
بالــدوالر األمريكــي ال يــزال ركيــزة مالئمــة للسياســة النقديــة 
حيــث يســاهم يف حتقيــق معدالت تضخم منخفضة ومســتقرة.136

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، احتلــت ُعمــان املرتبــة 
اخلامســة بــن الــدول العربيــة يف تلقــي االســتثمارات األجنبيــة يف 
عــام 2020 بواقــع 23 مشــروعا وهــو مــا ميثل 3.6 % من إجمالي 
املشــاريع واملرتبــة الثالثــة مــن حيــث التكلفــة االســتثمارية مبــا 
ميثــل 18 %  مــن إجمالــي التكاليــف االســتثمارية بعــد الســعودية 
واإلمــارات والسادســة مــن حيــث خلــق الوظائــف حيــث مت خلــق 
االســتثمار  تدفقــات  صــايف  ســجل  حيــث  وظيفــة137،   2396

ــار دوالر أمريكــي.   ــي 4.1 ملي األجنبــي حوال

ووفقــًا ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعامــي 2018 
و2020، جــاء ترتيــب ســلطنة ُعمــان يف املرتبــة 50 عامليــاً يف عــام 
2020 مــن بــن 193 دولــة يغطيهــا التقريــر ويعكــس ذلــك تقــدم 
يف ترتيبهــا بحوالــي 13 مركــز مقارنــًة بعــام 2019. وحتتل ســلطنة 
ُعمــان املركــز اخلامــس علــى مســتوى الــدول العربيــة. كمــا وتتمتع 
ســلطنة ُعمــان بصفــة عامــة كباقــي دول اخلليــج ببنيــة حتتيــة 

قويــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. 138

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى 
الدولــي2020، احتلــت ســلطنة ُعمــان املرتبــة الثالثــة بــن الــدول 
كافــة  يف  متميــزاً  أداؤهــا  وكان  احلوكمــة  مؤشــر  يف  العربيــة 
املؤشــرات الفرعيــة وخاصــًة مؤشــر االســتقرار السياســي وغيــاب 
العنــف واإلرهــاب ومؤشــر مكافحــة الفســاد، أمــا أدنــى أداء فجــاء 

ملؤشــر املشــاركة واملســاءلة. 139
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135- IMF (2021). IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV Consultation with 
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bank.org/source/worldwide-governance-indicators
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أمــا بالنســبة ملؤشــر االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة 
ُعمــان  ســلطنة  احتلــت   2021 عــام  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة 
ــا 8  ــك حتســن ترتيبه ــاً وبذل ــاً و76 عاملي ــة السادســة عربي املرتب
مراكــز مقارنــةً بعــام 140.2020 وتوافقاً مع رؤية الســلطنة 2030، 
ــر رأس املــال  ــى تطوي تتركــز جهــود سياســية واســعة النطــاق عل
البشــري احمللــي وخلــق بيئــة مواتيــة لريــادة األعمــال واالبتــكار.141

ويف تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي احتلــت ســلطنة ُعمــان املرتبــة 60 مــن 180 
دولــة عامليــاً يف عــام 2020 وبذلــك تراجــع ترتيبهــا 13 مركــز عــن 
ــاً جــاءت يف املرتبــة اخلامســة علــى  تصنيــف عــام 2019، وعربي
املســتوى العربــي عــام 2020 وهــو نفــس الترتيــب لعــام 142.2019

ــة 53 يف مؤشــر التنافســية العامليــة  ــان املرتب ــت ســلطنة ُعم احتل
ــة خــالل عــام 2019، ولكــن  ــي مــن 141 دول ــى املســتوى العامل عل
هــذا الترتيــب يعكــس تراجــع مبقــدار 6 مراكــز عامليــاً مقارنًة بعام 
2018 حيــث كانــت حتتــل املركــز 47 عامليــاً، كمــا تراجــع ترتيبهــا 

عربيــاً مــن املركــز الرابــع عــام 2018 إلــى املركــز الســادس. 143

وبالنســبة ملؤشــر الدول الهشــة 2021، كانت الدول األقل هشاشــة 
ــج، وأيســلندا،  ــدا بترتيــب 179 ويليهــا النروي ــم هــي فنلن يف العال
ــة 136  ــان املرتب ــت ســلطنة ُعم ــدا، والدمنــارك. وحقق ونيوزيالن
عــام 2020 علــى مســتوى العالــم، مقارنــًة باملركــز 134 لعــام 
2020، وعربيــاً حافظــت علــى ترتيبهــا املرتفــع حيــث جــاءت يف 

املركــز 19 بــن الــدول العربيــة مــن حيــث مؤشــر الهشاشــة.144

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة 2021، جــاءت 
ســلطنة ُعمــان يف املرتبــة 6 عربيــاً لعــام 2021، واملرتبــة 73 عاملياً 
مقارنــًة باملرتبــة 83 عامليــاً واملرتبــة 7 عربيــاً يف عــام 2019، وهــو 
مــا يعكــس حتســناً يف أداء الدولــة فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة 
املســتدامة. وحققــت ســلطنة ُعمــان حتســناً كبيــراً يف مؤشــر 
الهــدف الرابــع املتعلــق بجــودة التعليــم ليســجل 97.1 نقطــة عــام 

2021 مقارنــًة بنحــو 89.2 نقطــة عــام 145.2020

الفصل الثاني الفصل الثاني

140-  WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/
global_innovation_index/en/2021

141- WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/ 
global_innovation_index/en/2021

142- HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human devel-
opment and the Anthropocene. United Nations Development Programme. https://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

143- WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.
pdf

144- Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
145- SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 

Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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دولة فلسطين

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )22(: معدل النمو يف الناجت احمللي اإلجمالي
ومعدل التضخم

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
صندوق النقد العربي
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بــدأ االقتصــاد الفلســطيني بالتعــايف التدريجــي يف ظــل انكســار 
املنحنــى الوبائــي جلائحــة كورونــا بالرغــم مــن التوقــف شــبه التــام 
للدعــم اخلارجــي، حيــث ســجل النــاجت احمللــي اإلجمالــي ارتفاعــاً 
بحوالــي 6.7 % خــالل عــام 2021 مــع بقائــه أقــل مــن مســتواه مــا 

قبــل اجلائحــة. 

خــالل عــام 2021، شــهدت معظــم األنشــطة االقتصاديــة ارتفاعــاً 
يف القيمــة املضافــة، ممــا أدى الرتفــاع  نصيــب الفــرد مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي بنســبة 4.1 %، ليرتفــع بذلــك مســتوى الطلــب 

العــام ملؤشــري االســتهالك واالســتثمار الكلــي.

وعلــى مســتوى النــاجت احمللــي اإلجمالــي لعــام 2021، فقــد تراجــع 
ــس  ــًه بنف ــام 2021 بنســبة 6 % مقارن ــن ع خــالل الربــع األول م
اإلجــراءات  حــدة  لتخفيــف  ونتيجــًة   ،2020 عــام  مــن  الفتــرة 
الناجتــة عــن اجلائحــة ســجل الربــع الثانــي مــن العــام 2021 
ــع  ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة 19 %، ليســتمر االرتفــاع خــالل الرب
الثالــث 2021 بنســبة 7 % مقارنــًة مــع الربــع املناظــر مــن العــام 
2020، بالرغــم مــن التراجــع احلــاد يف املســاعدات اخلارجيــة 
املقدمــة لدولــة فلســطن واملخصصــة لدعــم املوازنــة، وكذلــك 

بالرغــم مــن العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة والــذي 
اســتمر أكثــر مــن 10 أيــام متتالية.  وعلــى مســتوى اإلنفــاق ارتفــع 
االســتهالك الكلــي يف فلســطن خــالل نفــس العــام بنســبة 6 % 

ــي بنســبة11 % . 146 ــع االســتثمار الكل ــا ارتف كم

قيمتهــا  يف  ارتفاعــاً  االقتصاديــة  األنشــطة  معظــم   وشــهدت 

املضافــة خــالل العــام 2021 مقارنــًة بعــام 2020، حيــث ســجل 
نشــاط االنشــاءات أعلــى قيمــة منــو بنســبة 8 % ، كمــا منــا نشــاط 
ــا  ــات بنســبة 4 %، بينم ــم نشــاط اخلدم الصناعــة بنســبة 7 %، ث

شــهد نشــاط الزراعــة تراجعــاً بنســبة 3 %.

وعلــى صعيــد حركــة التجــارة اخلارجيــة يف فلســطن والتــي تتمثــل 
التقديــرات  أشــارت  فقــد  والــواردات،  الصــادرات  إجمالــي  يف 
ــًة بعــام  ــى ارتفــاع قيمــة الصــادرات بنســبة 14 % مقارن ــة إل األولي
2020، كمــا ارتفعــت قيمــة الــواردات بنســبة 9 % خــالل نفــس 
الفتــرة. وبالرغــم مــن ارتفــاع الصــادرات بنســبة أعلــى مــن ارتفــاع 
الــواردات تعــادل ثــالث أضعــاف  الــواردات، ونتيجــًة ألن قيمــة 
ــزان التجــاري  ــاع عجــز املي ــى ارتف قيمــة الصــادرات، أدى هــذا إل

ــًة مــع العــام الســابق. بنســبة7% مقارن

 146 -  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني (2022). أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2021، 
وتوقعات 2022.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4145

الفصل الثاني الفصل الثاني



327 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثانيتقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 3262022 الفصل الثاني

توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
الكلية ذات الصلة.

                  1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

            عدد السكان )4.981  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

6.703.00- 3.400.9011.50%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي األسعار اجلارية 

3,0853,4252,9233,0433,047دوالر أمريكي

1.51.8- 1.41.60.7%معدل التضخم 

25.925.327.227.827.4%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 

%n/an/an/an/an/a

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%n/an/a23.724.726.0

            املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook               
      أكتوبر 2021، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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2 - األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة

201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

n/an/a4,367% 29.43,758% 28.4مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

n/an/a5,757% 38.84,815% 36.4مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

 n/an/a4,713% 31.84,641% 35.1مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج 
- األسعار اجلارية 

n/a14,83713,214مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

n/a17,13415,561مليون دوالر

     املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير االقتصادي

                    العربي املوحد، 2021.
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ثانيًا: التقييم على مستوى أهم املؤشرات الدولية:

 
1- مؤشرات احلوكمة

البيانات غير متوافرة حيث لم تتضمن مؤشرات احلوكمة 
دولة فلسطن

2- مؤشر التنافسية العاملي

البيانات غير متوافرة حيث لم يتضمن مؤشر التنافسية 
العاملي دولة فلسطن

3- مؤشرات املالية العامة والدين

البيانات غير متوافرة

4- مؤشرات ميزان املدفوعات

البيانات غير متوافرة
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3 - مؤشر التنمية البشرية

201520192020

113119115الترتيب عاملياً

131312الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 - مؤشر االبتكار العاملي

البيانات غير متوافرة حيث لم يتضمن مؤشر االبتكار العاملي 
دولة فلسطن

5 - مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

البيانات غير متوافرة حيث لم يتضمن مؤشر تنمية احلكومة 
اإللكترونية دولة فلسطن

)SDGs( 6 - التنمية املستدامة

البيانات غير متوافرة حيث لم يتضمن مؤشر التنمية املستدامة 
دولة فلسطن

7 - مؤشر الدول الهشة

البيانات غير متوافرة حيث لم يتضمن مؤشر الدول الهشة 
دولة فلسطن
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كمــا أن التبايــن العالــي يف أجــور العمــال بــن دولــة فلســطن 
واالحتــالل اإلســرائيلي، أدى إلــى وجــود نقــص يف وفــرة األيــدي 

العاملــة يف الســوق احمللــي الفلســطيني.

ارتفــاع رصيد الديــن العــام علــى فلســطن بنســبة 4 % حيــث بلــغ 
نحــو 3.8 مليــار دوالر أمريكــي يف نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 
2021 مقارنــًة مــع الربــع األخيــر مــن عــام 2020 الــذي وصــل 

3.6 مليــار دوالر أمريكــي.

الرتفــاع  فنتيجــة   ،2021 عــام  خــالل  املســتهلك  أســعار  ارتفــاع 
أســعار املــواد األوليــة والشــحن ســجل متوســط الرقــم القياســي 
ارتفاعــاً   2021 لعــام  فلســطن  يف  املســتهلك  ألســعار  العــام 

نســبته 1.5 % مقارنــًة بعــام 2020.

من املتوقع خالل عام 2022 ويف ظل اســتقرار الوضع الصحي 
املتعلــق بجائحــة كورونــا وتداعياتهــا علــى النواحــي االقتصاديــة 
ــام الســابق، واســتمرار احلكومــة  ــة كمــا هــو يف الع واالجتماعي
الفئــات  بقيــة  ليشــمل  اللقــاح  وتقــدمي  توفيــر  علــى  بالعمــل 
ــة باإلجــراءات  ــاء، مــع املراعــاة الكامل العمريــة ملنــع تفشــي الوب

ــة.  الوقائي

ثالثاً: التعليق العام لدولة فلسطين:

علــى الرغــم مــن ارتفــاع إجمالــي عــدد العاملــن يف فلســطن 
مــن 886 ألــف عامــل عام 2020 إلــى 925 ألــف عامــل عــام 
ــات  ــغ 27.8 %. وتشــير البيان ــدل البطالة بل 2021، إال أن مع
خــالل األربــاع الثــالث األولــى مــن عــام 2021 إلــى وجــود فجوة 
يف معــدالت البطالــة، حيــث بلغــت يف الضفــة الغربيــة حوالــي 

17 %، ويف قطــاع غــزة حوالــي 51 %. 

وتركــزت معــدالت البطالــة بــن اخلريجــن لتتجــاوز 35 %، 
حيــث يحتــاج ســوق العمــل الفلســطيني إلــى توجيــه التعليــم 
نحــو التعليــم التقنــي واملهنــي لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 
املولــدة  غيــر  القطاعــات  يف  تركزهــا  وعــدم  الفلســطيني 
للعمالــة، حيــث يوجــد نقــص يف األيــدي العاملــة للتخصصــات 
األجهــزة  صيانــة  كفنيــي  الفلســطيني،  الســوق  النــادرة  يف 
الطبيــة، وفنيــي صيانــة الصرافــات اآلليــة، وفنيــي صيانــة 
الدمــاغ  جراحــة  واختصاصيــي  الســيارات،  كمبيوتــرات 
واألعصــاب، واختصاصيــي جراحــة األوعيــة الدمويــة، مقابــل 

فائــض كبيــر يف التخصصــات األكادمييــة. 

الفصل الثاني الفصل الثاني
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القطاعــات  دعــم  يف  احلكومــة  تســتمر  أخــرى،  جهــة  ومــن 
اســتخدام  علــى  واالعتمــاد  التحــول  يف  والتركيــز  اإلنتاجيــة 
الطاقــة النظيفــة وخاصــةً يف املؤسســات احلكوميــة، وتقــدمي 
الدعــم الــالزم يف مجــال اإلبــداع التكنولوجــي، واالســتمرار يف 
محاربــة التهــرب الضريبــي وزيــادة كفــاءة اجلباية الضريبــة.

ومن املتوقــع ارتـفـــاع قيمة النــــاجت احملــلــي اإلجمــــالي بنسبة
2.5 % خــالل عــام 2022، واســتقرار قيمــة نصيــب الفــرد مــن 
ــي االســتهالك  ــي، وارتفــاع قيمــة إجمال ــي اإلجمال ــاجت احملل الن
)اخلــاص والعــام( بنســبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي االســتثمار 

بنســبة 7.9 % مقارنــًة مــع العــام 2021. 

ومــن املتوقــع أن يصــل معــدل البطالــة إلــى 27.4 % خــالل العــام 
2022 مقارنــًة مــع 27.8 % يف العــام 2021.

وأخيراً مــن املتوقــع انخفــاض قيمــة العجــز يف صــايف احلســاب 
اجلــاري لفلســطن بنســبة 8.4 %، نتيجــة الرتفــاع قيمــة صــايف 
الدخــل بنســـبة 7.4 % وارتفـــــاع قيمــة صــــــايف التحويــالت 
اجلـــــارية بنســبة 21.5 %، بالرغـــــم مــن ارتفـــاع قيـــمة عـجــــــز 
امليـــزان التجـــــاري بنســبة 4.6 %. كمــا وســترتفع قيمة الدخــل 
القومــي اإلجمالــي والدخــل القومــي املتــاح اإلجمالــي بنســبة 
3.2 %، 4.2 % علــى التوالــي، وذلــك خــالل عــام 2022 مقارنــًة 

ــام 2021. بع

التنميــة  تقريــر  ويف  األخــرى،  املؤشــرات  أداء  مســتوى  علــى 
البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 
وبذلــك  دولــة عامليــاً،   189 مــن   115 املرتبــة  احتلــت فلســطن 
حتســن ترتيبهــا 4 مراكــز عــن تصنيــف عــام 2019 وعربيــاً جــاءت 
ــي عــام 147.2020  ــى املســتوى العرب ــة عشــر عل ــة الثاني  يف املرتب

  147 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development 
Programme. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

الفصل الثاني الفصل الثاني
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   دولة قطر 

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )23(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021.
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شــهد النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي منــواً مبعــدل %4.8 
ليبلــغ %0.8   2019 عــام  النمــو  هــذا  تراجــع  ثــم   2015 عــام 
وواصــل انخفاضــه ليبلــغ عام 2020 ليُســجل انكماشــاً خالل عام 
2020 بنحــو -3.6% نتيجــة اآلثــار الســلبية جلائحــة كوفيــد-19 

واالنخفــاض احلــاد يف عائــدات النفــط والغــاز.

تعرضــت قطــر لصدمــة شــديدة نتيجــة آثــار جائحــة كوفيــد-19 
مــن خــالل الطلــب العاملــي وقنــوات األســعار وكذلــك مــن خــالل 
التأثيــر الصحــي احمللــي. واســتطاعت قطــر أن تخفــف مــن حــدة 
التراجــع يف النمــو مــن خــالل اإلنفــاق املرتبــط بالبنيــة التحتيــة 
قبــل كأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2022 والتوســع املســتمر 
يف ســعة الغــاز الطبيعــي املســال واالســتجابة املاليــة والنقديــة 

ــار الســلبية. ملواجهــة اآلث

توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية الكلية 
ذات الصلة  

1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )2.738 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة
معدل منو الناجت 
1.94.0 - 4.80.83.6%احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب 
الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

دوالر 
66,34762,81754,18561,79164,768أمريكي

6.50.1 - 3.4 - 3.70.4%معدل التضخم 

0.20.13.5n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 

%45.648.738.945.246.3

 معدل االستثمار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%37.142.6n/an/an/a

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook 

 أكتوبر 2021.



343 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثانيتقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 3422022 الفصل الثاني

              2- األداء القطاعي لالقتصاد 
 

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

43.1 %57.475,421 %56.2100,434 %93,298مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

16.2 %18.428,257 %18.432,181 %30,461مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

24.0 %24.241,968 %25.442,255 %42,135مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

165,894174,870145,646مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

166,908175,838146,401مليون دوالر

املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير
االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و 2021.



345 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثانيتقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 3442022 الفصل الثاني

                     3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

21.74.91.32.85.7%العجز/ الفائض الكلي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

35.562.372.159.053.1%الدين العام كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%88.4138.0184.9163.7157.4

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021
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4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 
ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
33.025.311.9n/an/aدوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
13.920.9 - 13.84.23.5دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%8.52.42.4 - 8.211.6

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
n/an/a- 2,434- 1,0712,813دوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook 

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data،

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

16.7513.5314.01مؤشر املشاركة واملساءلة

84.2970.2868.40مؤشر االستقرار السياسي

77.4075.0078.37مؤشر فاعلية احلكومة

73.0874.0475.96مؤشر جودة التشريعات

75.9675.4882.69مؤشر سيادة القانون

78.3779.8177.88مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة

فقط، وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators (WGI(
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
143029الترتيب عاملياً

122الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
إجمالي الدول يف املؤشر

13/ 14014/ 14014/ 141

متوسط قيمة املؤشر للدول 
العربية

66.273.072.0

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020

3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020

324145الترتيب عاملياً

134الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
إجمالي الدول يف املؤشر

21/ 18821/ 18921/ 189

متوسط قيمة املؤشر 
للدول العربية

100105106

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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4- مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
50657068الترتيب عاملياً
3343الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
إجمالي الدول يف املؤشر

14/ 14113/ 12913/ 13113/ 132

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي

International Innovation Index
الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
485166الترتيب عاملياً

546الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
الدول يف املؤشر

21/ 19321/ 19321/ 193

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index (EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن
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)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201966.3918.0
202064.710311
202166.7949

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر

وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة

ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن
 https://dashboards.sdgindex.org

7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
46.345.443.744.1قيمة املؤشر

143141141144الترتيب عاملياً*

20202020الترتيب عربياً*

املؤشر الفرعي: 
االقتصاد

2.61.51.21.6

املؤشر الفرعي: عدم 
املساواة االقتصادية

5.24.64.64.7

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما

ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة

 Fragile States Index
باملوقع اإللكتروني

  https://fragilestatesindex.org
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ــى  ــة إل ــي وعــودة أســعار الطاق ــب العامل ــاش الطل ويف ظــل انتع
طبيعتهــا وتوســع قطــر يف عمليــات التطعيــم )98 لــكل 100 
شــخص( مــن املتوقــع أن يســتعيد العجــز املالــي كنســبة مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي التــوازن ويتحــول إلــى فائــض بحلــول 
عــام 2022 ليبلــغ 5.7%. كمــا ســيتم دعــم أرصــدة القطــاع 
العــام مــن خــالل إدخــال ضريبــة القيمــة املضافــة وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يــؤدي أيضــاً إلــى انخفــاض الديــن العــام إلــى 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن 72.1% يف نهايــة عــام 2020 
إلــى 59%يف نهايــة عــام 2021 و53.1% يف نهايــة عــام 2022.

وبالرغــم مــن هــذه اإليجابيــات التــي تتمتــع بهــا قطــر، ومــا 
تتمتــع بــه مــن مســتوى الدخــل الفــردي املرتفــع بشــكل اســتثنائي 
ــة مــن الهيدروكربونــات وصــايف األصــول  واالحتياطيــات الهائل
احلكوميــة القــوي وحتســن العالقــات مــع جيرانهــا، إال أن هناك 
التــي يجــب مواجهتهــا ومنهــا االعتمــاد  عــدد مــن املخاطــر 
الكبيــر علــى عائــدات النفــط والغــاز والديــون املرتفعــة نســبياً 
للقطــاع العــام والديــن اخلارجــي املرتفــع وأوجــه القصــور يف 
الشــفافية واملشــاركة. ولذلــك وضعــت قطــر يف الرؤيــة الوطنيــة 

ثالثاً: التعليق العام لدولة قطر 

بــادرت دولــة قطــر بإصــدار حزمــة مــن اإلجــراءات والسياســات 
علــى  الســلبية  وتداعياتــه  الفيــروس  الحتــواء  االقتصاديــة، 
توعيــة  بحمــالت  قامــت  حيــث  واالقتصــاد،  العامــة  الصحــة 
للســكان للوقايــة مــن الوبــاء وتوجيــه البنيــة التحتيــة، خلدمــات 
الرعايــة الصحيــة يف إجــراء فحوصــات الكشــف املبكــر عــن 
الفيــروس، وتوفيــر أماكــن للحجــر الصحــي، ومعاجلــة املصابن. 
ــة  ــق حزمــة مــن السياســات املالي ــى ذلــك مت تطبي باإلضافــة إل

والنقديــة كإجــراءات للتخفيــف علــى القطاعــات املتضــررة. 

حققــت قطــر فائضــاً يف ميــزان املدفوعــات يف عــام 2020 علــى 
الرغــم مــن الوبــاء واملخاطــر االقتصاديــة املســتحدثة وســط 
جائحــة كوفيــد-19 وتراجــع أســعار الهيدروكربونــات. إال أن 
قطــر شــهدت انخفاضــاً كبيــراً يف ميزان حســابها اجلاري خالل 
عــام 2020 مســجاًل رقــم -3.5 مليــار دوالر أمريكــي ويرجــع 
ذلــك أساســاً إلــى انكمــاش امليــزان التجــاري بنســبة %34.7 
علــى أســاس ســنوي ويعــود ذلــك أساســاً إلــى انخفــاض عائــدات 
الصــادرات التــي كانــت أكثــر أهميــة مــن إجمالــي الــواردات. 
ومــن املتوقــع أن يحقــق ميــزان احلســاب اجلــاري خــالل عامــي 
2021 و2022 فائضــاً يقــدر بنحــو 13.9 مليــار دوالر، و20.9 

ــى التوالــي. مليــار دوالر عل

الفصل الثاني الفصل الثاني
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التقلبــات  مــن  االقتصــاد  حلمايــة  للتنويــع  مخططــاً   2030
املســتقبلية يف الطلــب علــى الســلع وخاصــًة البتــرول والغــاز وتقلب 
األســعار. كمــا وقــد مت اتخــاذ تدابيــر جديــدة يف عــام 2019 
لتشــجيع االســتثمار األجنبــي املباشــر مبــا يف ذلــك التغييــرات 
القانونيــة للســماح بامللكيــة األجنبيــة بنســبة 100% للشــركات 
ــة والتأمــن148.  يف معظــم القطاعــات، باســتثناء اخلدمــات املالي

تراجعــاً  عامــة  بصفــة  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  شــهدت 
كبيــراً خــالل عــام 2020 نظــراً للظــروف الدوليــة واجلائحــة. 
واحتلــت قطــر املركــز الســادس علــى مســتوى الــدول العربيــة 
مــن حيــث عــدد مشــاريع االســتثمار األجنبــي يف 2020 بعــدد 
20 مشــروع مبــا ميثــل 3.2 % مــن إجمالــي عــدد املشــاريع يف 
دوالر  مليــار   915 قيمتهــا  اســتثمارية  بتكلفــة  العربــي  الوطــن 
ــق  2.7 % مــن إجمالــي التكاليــف االســتثمارية ممــا أدى إلــى خل
 1000 فرصــة عمــل جديــدة نتيجــة ضــخ هــذه االســتثمارات149.

لعامــي  الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  ملؤشــر  ووفقــًا 
2018 و2020.جــاء ترتيــب قطــر يف املرتبــة 66 عامليــاً يف عــام 
ذلــك  ويعكــس  التقريــر  يغطيهــا  دولــة   193 بــن  مــن   2020

 .2018 بعــام  مقارنــًة  مركــز   15 حوالــي  ترتيبهــا  تراجــع 
الــدول  مســتوى  علــى  الســادس  املركــز  قطــر  وحتتــل 
اخلليــج  دول  كباقــي  عامــة  بصفــة  قطــر  وتتمتــع  العربيــة 
 ببنيــة حتتيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات قويــة.150

وعلى صعيد مؤشر احلوكمة العاملي الصادر عن البنك الدولي 
2020، احتلــت دولــة قطــر املرتبــة الثانيــة يف مؤشــر احلوكمــة 
وكان أداؤها متميزاً يف كافة املؤشرات الفرعية وخاصًة مؤشر 
االســتقرار السياســي وغياب العنف واإلرهاب الذي تصدرته 
 قطــر، أمــا أدنــى أداء فجــاء ملؤشــر املشــاركة واملســاءلة.151

املنظمــة  عــن  الصــادر  العاملــي  االبتــكار  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
العامليــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( عــام 2021 احتلــت قطــر 
املرتبــة الثالثــة عربيــاً و68 عامليــاً وبذلــك حتســن ترتيبهــا 
مــن  أقــل  زال  مــا  أنــه  إال   ،2020 بعــام  مقارنــًة  مركزيــن 
ــاً.  ــة 50 عاملي ــت قطــر يف املرتب ــب عــام 2015 حيــث حل ترتي
وبصفــة عامــة وتوافقــاً مــع رؤيــة الدولــة 2030، تتركــز جهــود 
سياســية واســعة النطــاق علــى تطويــر رأس املــال البشــري 
 احمللــي وخلــق بيئــة مواتيــة لريــادة األعمــال واالبتــكار.152 

  
 148 - بنك قطر للتنمية.

 https://www.qdb.qa
 149 -  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ 

االستثمار في الدول العربية 2021.
https://www.dhaman.net/ar/economic-publications

الفصل الثاني الفصل الثاني

150- United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

151- World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

152 - بنك قطر للتنمية.
 https://www.qdb.qa
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فيما يتعلق مبؤشر التنمية البشرية 2020 والصادر عن برنامج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي احتلــت دولــة قطــر املرتبــة 45 مــن 189 
دولــة عامليــاً يف عــام 2020 وبذلــك تراجع ترتيبها 4 مراكز عن 
 تصنيف عام 2019 ويف املرتبة الرابعة على املستوى العربي.153

احتلــت دولــة قطــر املرتبــة 29 يف مؤشــر التنافســية العامليــة 
علــى املســتوى العاملــي وهــي بذلــك ظلت محافظــة على مكانتها 
ضمــن أفضــل 30 دولــة تنافســية يف العالــم خــالل العــام 2020 
ولكــن هــذا يعكــس تراجعــاً مبقــدار 15 مراكــز عامليــاً مقارنــًة 
بعــام 2015 حيــث كانــت حتتــل املركــز الرابــع عشــر عامليــاً وقــد 

يعــود ذلــك لظــروف احلصــار وأزمــة كوفيــد- 19. 154

الــدول  ترتيــب  جــاء  الهشــة2021،  الــدول  ملؤشــر  وبالنســبة 
األقــل هشاشــة يف العالــم متضمنــاً فنلنــدا بترتيــب 179 ويليهــا 
النرويــج، وأيســلندا، ونيوزيالنــدا، والدمنــارك. وحققــت قطــر 
مرتبــة متقدمــة علــى مســتوى العالــم ومســتوي الــدول العربيــة 
 مــن ناحيــة الهشاشــة حيــث احتلــت 144 عامليــاً و20 عربيــاً.155

جــاءت  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
قطــر يف املرتبــة 9 عربيــاً عــام 2021، واملرتبــة 94 عامليــاً 
مقارنــةً باملرتبــة 103 عامليــاً واملرتبــة 11 عربيــاً يف عــام 2020. 
وحققــت قطــر يف مؤشــر الهــدف الرابــع املتعلــق بجــودة التعليــم 

 قيمــة 93.3 عــام 2021 مقارنــًة بنحــو 87.8 عــام 156.2020

وعلــى مســتوى مؤشــر مديــري املشــتريات الــذي يقيــس تطورات 
النشــاط اإلنتاجــي والتجــاري والتصديــري وظــروف التشــغيل 
ــج للنفــط، فقــد شــهد  ــر املنت والعمــل يف القطــاع اخلــاص غي
املؤشــر تطــوراً ملحوظــاً خــالل الفتــرة مــن ديســمبر 2020 إلــى 
نوفمبــر 2021، حيــث ارتفعــت قيمــة املؤشــر مــن 51.8 نقطــة 
إلــى حوالــي 63.1 يف نوفمبــر 2021، وهــو مــا يؤكــد التوقعــات 

 اإليجابيــة ألداء القطــاع اخلــاص غيــر النفطــي يف قطــر.157

153 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 

development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

154 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.

pdf

155 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

  

 156  - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 

Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings

  157  - PMI (2021) Purchasing Manger's Index. IHS Markit. https://ihsmarkit.com/     

products/purchasing-managers-index-pmi-data-lake.html
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 الشكل رقم )24(: مؤشر مديري املشتريات لدولة قطر 
خالل الفترة ديسمبر 2020- ديسمبر 2021

IHS  Markit املصدر: بيانات مؤشر مديري املشتريات
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جمهورية القمر المتحدة

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

 

  
الشكل رقم )25(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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تعتبــر القمــر املتحــدة دولــة ذات دخــل منخفــض حيــث يقــدر 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وفقاً لتعادل القوة الشــرائية )باألســعار 
اجلاريــة( بـــ 2.7 مليــار دوالر يف عــام 2020، وهــو األدنــى بــن 
القومــي  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  ويقــدر  العربيــة.  الــدول 
اإلجمالــي وفقــاً لتعــادل القــوة الشــرائية )باألســعار اجلاريــة( بـــ 

210.3 دوالراً يف عــام 2019. 

ــرة يف القمــر  ــات كثي ــة حتدي وقــد أنشــأت التطــورات االقتصادي
املتحدة خالل عام 2019، ال ســيما بعد أن تعرض البلد إلعصار 
خــالل نيســان/إبريل 2019. وبفعــل اآلثــار الســلبية لإلعصــار، 
ــن  ــي م ــي اإلجمال ــاجت احملل ــي للن ــو احلقيق ــدل النم انخفــض مع
3.6 يف املئــة يف عــام 2018 إلــى - 1.8 يف املئــة يف عــام 2020، 

يف حــن ظــل معــدل التضخــم البالــغ 3 يف املئــة قيــد االحتــواء.

يف عــام 2020، بلغــت نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة %44.3 
لــدى الذكــور مــن 51.7 % إلــى  وارتفــع هــذا املعــدل تقريبــاً 
56.6%خــالل الفتــرة 2000-2019، يف حــن تزايــد املعــدل لــدى 
إلــى   2000 %عــام   32.2 نســبة  مــن  طفيــف  بشــكل  اإلنــاث 

 .2019 34.4%عــام 

وخــالل الفتــرة نفســها، ارتفــع معــدل البطالــة مــن 4.6%عــام 
2000 إلــى 8.4 % عــام 2020، إذ بلغــت النســبة 6.3% لــدى 
الرجــال مقارنــًة بـــ 10 % لــدى النســاء، فيمــا بلــغ معــدل البطالــة 
بــن  الفجــوة  وكانــت   ،2019 عــام  يف   %18.3 الشــباب  لــدى 
اجلنســن بالنســبة ملعــدل البطالــة لــدى الشــباب صغيــرة، حيــث 

ــي.158 ــى التوال ــاث عل ــور واالن ــدى الذك ــت 18.5% و18% ل بلغ

الفصل الثاني الفصل الثاني

https://www.arabdevelopmentportal.com/country/comoros . 158 - البوابة العربية للتنمية
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توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
الكلية ذات الصلة 

1 - املتغيرات االقتصادية الكلية 

عدد السكان )0.921  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

معدل منو الناجت 
1.63.8 - 1.31.80.5%احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب 
الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

دوالر 
1,2311,3601,3551,3901,427أمريكي

 - 15.60.1 - 2.76.36.3%معدل التضخم 

8.17.78.4n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 

%13.513.014.613.612.6

 معدل االستثمار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%13.816.316.317.820.2

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021
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                       2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

40.0 %40.3440 %44.3446 %330مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

31.7 %31.9348 %41.2353 %307مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

إجمالي قطاعات اخلدمات 
االجتماعية

28.3 %27.8311 %14.5308 %108مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

7451,1071,099مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار 
السوق - األسعار اجلارية 

9661,1661,158مليون دوالر

              املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير 

          االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من 
 - 4.8 - 4.2 - 1.0  - 2.64.3%الناجت احمللي اإلجمالي

الدين العام كنسبة من الناجت احمللي 
14.419.522.326.629.9%اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي 
12.919.624.125.629.3%كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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4 - مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

0.275n/an/a - 0.211 - 0.17مليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

 - 0.104 - 0.053 - 0.021 - 0.039 - 0.002مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من الناجت 
 - 7.618 - 4.143 - 1.696 - 3.257 - 0.256%احمللي اإلجمالي

4.94.09.0n/an/aمليون دوالرتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من،
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

غير متوافر حيث لم يتضمن املؤشر
جمهورية القمر املتحدة

الفصل الثاني الفصل الثاني

ثانيًا: التقييم على مستوى أهم املؤشرات الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

36.9527.527.1مؤشر املشاركة واملساءلة

37.6241.9837.26مؤشر االستقرار السياسي

5.773.854.81مؤشر فاعلية احلكومة

13.4611.0610.58مؤشر جودة التشريعات

21.6312.5010.10مؤشر سيادة القانون

25.9615.3811.54مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators (WGI(
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020

159156156الترتيب عاملياً

181717الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر االبتكار العاملي

غير متوافر حيث لم يتضمن املؤشر
جمهورية القمر املتحدة
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
176182177الترتيب عاملياً

181819الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index (EGDI(

UN E-Government Survey الصادر يف تقارير
ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

20195313717
20205414617

2021N.AN.AN.A

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
 ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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ثالثاً: التعليق العام لجمهورية القمر المتحدة 

ال يــزال الفقــر ميثــل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجههــا القمــر 
املتحــدة، فوفقــاً ألحــدث تقريــر للتنميــة البشــرية الصــادر يف عــام 
2020، يعيــش 42.4% مــن الســكان، أو مــا يقــرب مــن 316,000 
الســكان  مــن  و%22.3  الفقــر،  خــط  حتــت  بدخــل  شــخص، 

معرضــون للفقــر املتعــدد األبعــاد.

بعــد عــام واحــد مــن إعصــار كينيــث، أدت جائحــة كوفيــد-19 
املئــة.  2 يف  بنســبة  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  انخفــاض  إلــى 
منــذ فبرايــر/ شــباط 2020، مت اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات 
ملواجهــة الوبــاء: إغــالق املــدارس واملســاجد، تقليــل عــدد الــركاب 
يف وســائل النقــل العــام، وحظــر التجــول. وأعــَدت احلكومــة خطة 
ــت املســاعدة  ــاء وطلب ــة للحــد مــن أخطــار الوب ــر الصحي للتدابي

مــن املانحــن.

أَخــرت الســلطات دفــع الضرائــب لشــركات القطــاع الرســمي 
وأعلنــت عــن برنامــج ميولــه البنــك الدولــي بقيمــة 25 مليــون 
مــن   %30 تخفيــض  ومت  والســياحة،  الزراعــة  لدعــم  دوالر 
الضرائــب علــى االســتيراد )األدويــة واألغذيــة واملنتجــات املتعلقــة 

بالنظافــة(. كمــا مت تخفيــض نســبة االحتياطــي إلــى %10.

تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 3802022

7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
83.381.781.282.5قيمة املؤشر

5956.053.047.0الترتيب عاملياً*

11111110الترتيب عربياً*
املؤشر الفرعي: 

8.07.67.37.6االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
7.07.07.07.3املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
https://fragilestatesindex.org  
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الرغــم  وعلــى  املباشــر،  األجنبــي  االســتثمار  مســتوى  علــى 
مــن جائحــة كوفيــد-19 فقــد شــهد صــايف تدفــق االســتثمار 
األجنبــي عــام 2021 ارتفاعــاً بنحــو 125% ليســجل 9 مليــون 
دوالر مقارنــًة بحوالــي 4 مليــون دوالر فقــط عــام 2020، وعلــى 

ــت مســتوياته منخفضــة.159 ــا زال ــك م الرغــم مــن ذل

لعامــي  الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  ملؤشــر  ووفقــًا 
2018 و2020، جــاء ترتيــب القمــر املتحــدة متأخــرة عامليــاً، 
مــن   2020 عــام  عـــــــاملياً يف   177 املــــــرتبة  احتلـــــت  حيــث 
حتســن  ذلــك  ويعكــس  التقريــر  يغطيهــا  دولــة   193 بــن 
ترتيبهــا حـــــوالي 5 مراكـــــــز مقـــــــارنًة بعــــــام 2018 وحتتــل 
ــة.160  ــدول العربي ــتوى ال ــى مســـــ ــر عل ــع عشـــــ ــز التاســــ  املركـ

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى 
الدولــي2020، كان أداء القمــر املتحــدة منخفضــاً يف العديــد 
مــن املؤشــرات الفرعيــة، خاصــًة مؤشــر فاعليــة احلكومــة، 

 ومؤشـــــــر ســـــــــيادة القـــــانون، ومؤشــر جــودة التشــريعات.161

فيما يتعلق مبؤشر التنمية البشرية 2020 والصادر عن برنامج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي احتلــت جمهوريــة القمــر املتحدة املرتبة 
156 من 189 دولة عاملياً يف عام 2020 وهو نفس الترتيب عن 

 عام 2019، ويف املرتبة السابعة عشر على املستوى العربي.162

وبالنســبة ملؤشــر الــدول الهشــة 2021، جــاء ترتيــب جمهوريــة 
القمــر املتحــدة يف املرتبــة 47 عامليــاً، وبذلــك حتســن ترتيبهــا 
6 مراكــز مقارنــًة بعــام 2020، و9 مراكــز مقارنــًة بعــام 2019، 

 وعربيــاً جــاءت يف املركــز العاشــر مــن حيــث هشاشــة الدولة.163

لــم  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
يتضمــن املؤشـــــــــر لعـــــــام 2021 جمهوريــة القمــــــر املتحــــــدة، 
عربيــاً،   17 املرتبــة  يف  جــاءت   2020 عــام  خــالل  ولكــن 
 واملرتبــــــة 146 عـــاملـــــياً مقــــــــارنًة باملرتبــــــــة 137 عـــاملــــياً.164

الفصل الثاني الفصل الثاني

159 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ 
االستثمار في الدول العربية 2021.

 https://www.dhaman.net/ar/economic-publications   
160  - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://

publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

161 -  World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

162 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development 
Programme. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

163 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

164 -  SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member 
States. Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/
rankings
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أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )26(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021.
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تأثر االقتصـــاد الكويتـــي بجائحة فيـــروس كورونـــا وبتداعياتهـا علـى 
االقتصـاد العاملـي واإلقليمـي ودخـول العديـد مـن الـدول فـي مرحلـة 
الركـــود االقتصادي، األمـــر الـــذي أدى إلـــى تراجـــع معـــدالت الطلـب 
العاملـي علـى النفـط وانهيـار أسعاره، وهـو مـا انعكـس بشـكل مباشـر 

أٔو غيـــر مباشـــر علـــى أوجه النشـاط االقتصادي بدولـة الكويـت. 

شــهد النــاجت احمللــــي اإلجمالــي لدولــــة الكويــــت انخفاضــاً مبعــــدل 
9.9 % خـــــالل عـــــام 2020 مقـــــــارنًة بنمــــو بلــــــــغ مـعـــــدلــه نحـــــو
0.6 % خــــالل العــــام 2019. وقــــد جــــاء ذلــــك االنكمــــاش نتيجــــة 
انخفــــاض القيمــــة املضافــــة باألســــعار الثابتــة ملجمــــوع القطاعــات 
ــد أن  ــور بعــ ــام املذكــ ــالل العــ ــدل 10.5 %  خــ ــة مبعــ ــر النفطيــ غيــ
حققــــت خــــالل عــــام 2019 منو معدله 3.0 %، وانخفــــاض القيمــــة 
املضافــــة باألســــعار الثابتــــة ملجمــــوع القطاعــــات النفطيــــة مبعــــدل 
9.4 % خــــالل عــــام 2020. ومــــن جهــــة أخــرى، شــــهدت القيمــــة 
ــة  ــر النفطيـ ــات غيـ ــوع القطاعـ ــة ملجمـ ــة باألســــعار اجلاريـ املضافــ
ــام  ــالل عـ ــار خـ ــون دينـ ــى نحــو 20756.3  مليـ ــل إل انخفاضــاً لتصـ

2020 وبانخفـــاض معدلـــه 7.9 % مقارنــًة بعــام 2019.

ــي  ــي منــواً خــالل عام ــع أن يشــهد االقتصــاد الكويت ــن املتوق وم
2021 و2022 ليبلــغ 0.95 % و 4.33 %  نتيجــة لتدابيــر الدعــم 
املقــدم مــن السياســات املاليــة والنقديــة مــن البنــك املركــزي مــن 

احتــواء حــاالت اإلفــالس يف القطاعــات التــي تضــررت بشــدة.

الفصل الثاني الفصل الثاني
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        توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
                           الكلية ذات الصلة.

                   1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

            عدد السكان )4.736  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

0.954.33 - 8.86 - 0.590.55%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي األسعار اجلارية 

27,39828,51322,68427,92728,822دوالر أمريكي

3.01.23.03.23.0%معدل التضخم 

1.31.21.3n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي 
30.841.346.343.942.6%اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
25.425.029.628.429.3%احمللي اإلجمالي

                املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
                    World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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 2- األداء القطاعي لالقتصاد 
 

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

42.6 %55.046,926 %52.080,031 %64,885مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

17.0 %13.618,758 %16.319,741 %20,399مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

40.3 %31.444,414 %31.745,667 %39,584مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

124,868145,439110,098مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق 
- األسعار اجلارية 

114,606136,189102,929مليون دوالر

            املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير

        االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%5.594.978.34 - 1.47 - 0.99

الدين العام 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%4.6511.6411.717.9110.84

إجمالي الدين 
العام اخلارجي 

كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%35.950.766.760.670.30

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.

4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
10.2513.183.40n/an/aدوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
4.0222.1417.7120.5118.41دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%3.5016.2616.7215.5113.27

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
n/an/a - 311104319دوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من،

 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data
وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي

الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
345446الترتيب عاملياً

465الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
66.273.072.0العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

28.0828.5029.95مؤشر املشاركة واملساءلة

39.0554.7254.72مؤشر االستقرار السياسي

52.4052.8845.67مؤشر فاعلية احلكومة

48.5657.6962.50مؤشر جودة التشريعات

57.2161.0663.46مؤشر سيادة القانون

51.4451.4453.85مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة
فقط، وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.

 املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators (WGI(.
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
485764الترتيب عاملياً

566الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
الدول يف املؤشر

21/ 18821/ 18921/ 189

متوسط قيمة املؤشر للدول 
العربية

100105106

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدمايًف املؤشر

 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4 -  مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
77607872الترتيب عاملياً
9265الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
إجمالي الدول يف املؤشر

14/ 14113/ 12913/ 13113/ 132

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
404146الترتيب عاملياً
334الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
193 /19321 /19321 /21إجمالي الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index (EGDI(

UN E-Government Survey الصادر يف تقارير
ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201963.510612
202063.111212
202162.511313

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
 ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
57.553.250.952.9قيمة املؤشر

128130131129الترتيب عاملياً*

18181818الترتيب عربياً*

املؤشر الفرعي: 
3.02.42.43.0االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
4.73.93.94.2املساواة االقتصادية

 مالحظات * الترتيب رقم )1) يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما

ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة

Fragile States Index
باملوقع اإللكتروني

  https://fragilestatesindex.org 

ثالثاً: التعليق العام للكويت

 أدت تدابيــر الدعــم املقــدم مــن السياســات املاليــة والنقديــة 
مــن البنــك املركــزي الحتــواء حــاالت اإلفــالس يف القطاعــات 
التــي تضــررت بشــدة، ولكــن يجــب اخلــروج التدريجــي مــن هــذه 
السياســات الداعمــة لتجنــب الزيــادة الدائمــة يف عجــز املاليــة 
العامــة حيــث أن هنــاك حاجــة لتنفيــذ إصالحــات علــى مســتوى 

اإليــرادات واإلنفــاق.

هــذا إلــى جانــب التوجــه لسياســة تنــوع االقتصــاد، التــي أدت إلــى 
منو االقتصاد غير النفطي الذي أدى بدوره إلتاحة فرص للقطاع 
اخلــاص وزيــادة فــرص العمــل للعمالــة الوطنيــة. هــذا باإلضافــة 
إلــى اإلصــالح املؤسســي للحــد مــن ومعاجلــة مختلــف أشــكال 
ــم الشــفافية  ــون، وتدعي ــز ســيادة القان ــق تعزي الفســاد عــن طري
 واملســاءلة مــن أجــل دعــم املنافســة وجــذب االســتثمار اخلاص.165

165 - IMF (2021). Kuwait: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission, 
October 20, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021 /10/ 20/mcs102021-
kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
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تدفقــات  بلغــت  املباشــر،  األجنبــي  االســتثمار  صعيــد  علــى 
االســتثمار األجنبــي املباشــر إلــى الكويــت ذروتهــا التاريخيــة يف 
104 ماليــن  2011 بواقــع 3.26 مليــارات دوالر، مقابــل  عــام 
دوالر فقــط يف 2019، وشــهدت تراجعــاً كبيــراً يف عــام 2020 
نتيجــة اجلائحــة. وكان نصيبهــا 9 مشــاريع مبــا ميثــل 1.5 مــن 
200 مليــون دوالر مبـــــــا  بتكلفــة إجماليــة قيمتهــا  اإلجمالــي 
ميثــل 0.6 فقــط مـــــــن اإلجمــــــــالي وتتوزع علــى قطاعــات البنــاء 
والطاقــة وامليــاه واملواصــالت والكهربــاء، واملشــاريع الصناعيــة 
والتنــوع  واالتصــاالت  املعلومــات  وتكنولوجيــا  والكيميائيــة 
ــر  ــر بالذك ــة. ومــن اجلدي البيولوجــي واملســتحضرات الصيدالني
ــة  ــق بيئ أن الســلطات تقــدم التســهيالت للمســتثمرين بهدف خل

للمســتثمرين.166 جاذبــة  اســتثمارية 

مؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة تأخــر ترتيــب الكويــت يف 
مؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة 5 درجــات يف عــام 2020 
االقتصاديــة  لأزمــة  ذلــك  يعــود  وقــد   2018 بعــام  مقارنــًة 
وانخفــاض أســعار النفــط النــاجت عــن اآلثــار الســلبية جلائحــة 

كوفيــد-167.19

الدولــي  البنــك  عــن  الصــادر  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى 
2020 حققــت الكويــت أداءاً جيــداً وجــاء ترتيبهــا الرابــع علــى 
ــي، وحتســن أدائهــا يف مؤشــر جــودة التشــريعات  املســتوى العرب
ومؤشــر ســيادة القانــون ومؤشــر مكافحــة الفســاد، ولكــن كان 
األداء ضعيفــاً يف مؤشــر املشــاركة واملســاءلة وحتســن يف مؤشــر 

االســتقرار السياســي يف 2020 مقارنــًة بعــام 2015. 168

أمــا بالنســبة ملؤشــر االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة 
ترتيــب  حتســن  فقــد   ،2021 عــام  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة 
ــة 78 عــام  ــًة باملرتب ــة 72 مقارن ــي يف املرتب ــت نســبياً، لتأت الكوي
2020، إال أنهــا مــا زالــت أقــل مــن أداء عــام 2019 حيــث جــاءت 

 يف املرتبــة 60 عامليــاً مــن إجمالــي 129 دولــة شــملها املؤشــر.169

برنامــج  عــن  والصــادر   2020 البشــرية  التنميــة  تقريــر  عكــس 
نتيجــة  الكويــت  ترتيــب  تراجــع  فقــد  املتحــدة اإلمنائــي  األمم 
لآلثــار الســلبية جلائحــة كوفيــد-19، حيــث جــاءت يف املرتبــة 
64 مــن إجمالــي 189 دولــة مقارنــًة بترتيــب 57 عــام 2019، 
وترتيــب 48 مــن إجمالــي 188 دولــة عــام 2015، وبرغــم ذلــك 
2019 و170.2020  عامــي  املرتبــة السادســة عربيــاً   جــاءت يف 

الفصل الثاني الفصل الثاني

166 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021 ) التقرير السنوي ملناخ 
االستثمار في الدول العربية 2021 .

https://www.dhaman.net/ar/economic-publication. 

167 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

168 -  World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.worldbank.
org/source/worldwide-governance-indicators

169 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/
global_innovation_index/en/2021

170 -  HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
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جــاءت دولــة الكويــت خــالل العــام 2019 يف مؤشــر التنافســية 
العاملــي يف الترتيــب 46 مــن إجمالــي 141 دولــه شــملها التقريــر 
واخلامــس عربيــاً، وهــو مــا يعكــس حتســناً ملموســاً عــن عــام 
 2018 والتــي احتلــت فيــه املرتبــة 54 عامليــاً والسادســة عربيــاً.171 

جــاء ترتيــب الكويــت يف مؤشــر الــدول الهشــة 129 عامليــاً والـــ 18 
عربيــاً خــالل عــام 2021، وكان متوســط قيمــة املؤشــر حوالــي 55 
خــالل الفتــرة مــن 2015 الــى 2021، وإن كانــت ترتيــب الكويــت 
قــد انخفــض عــن عــام 2020 بنحــو مركزيــن فقــط منخفضــة مــن 
ــب 172.2021 ــاً بســيطاً يف ترتي ــة 131، وهــو يعكــس تراجع  املرتب

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة 2021، جــاءت 
الكويــت يف املرتبــة 113 عامليــاً واملرتبــة 13 عربيــاً عــام 2021، 
ــام 2019. 173 ــاً ع ــة 12 عربي ــاً واملرتب ــة 106 عاملي ــًة باملرتب  مقارن

 

الفصل الثاني الفصل الثاني

171-  WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.
pdf

  172 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
  173 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 

Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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جمهورية لبنان 

 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
 

   

الشكل رقم )27(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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شــكل الفــراغ السياســي يف لبنــان واالســتجابات السياســية غيــر 
املالئمــة يف مواجهــة األزمــات املعقــدة والــذي صاحبــه جائحــة 
كوفيــد-19 وانفجــار مينــاء بيــروت أكبــر أزمــة اقتصاديــة وماليــة 
يف البــالد. ويعانــي لبنــان مــن نقــاط ضعــف هيكليــة واختــالالت 
ماليــة كبيــرة واســتمرار عــدم اليقــن السياســي واالقتصــادي 
أدى ذلــك الــى انكمــاش حقيقــي بنســبة 25% يف عــام 2020. 

ومــن املتوقــع أن ينكمــش النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي 
االســتهالك  إجمالــي  يــزال  وال   2021 عــام  يف   %11 بنســبة 
يف  احلــاد  االنخفــاض  )وســط  مســتمر  الضعيــف  احلقيقــي 
الدخــل احلقيقــي لأســر(. وتشــير أرقــام البنــك املركــزي إلــى 
دوالر  مليــار   9.6 قــدره  املدفوعــات  ميــزان  عجــز يف  وجــود 
أمريكــي يف 2020 ومــن املتوقــع أن تصــل القيمــة 1.6 مليــار 

 174.2021 عــام  أمريكــي خــالل  دوالر 

كمــا تدهــور ســعر صــرف العملــة اللبنانيــة بشــكل ســريع خــالل 
/دوالر  لبنانيــة  ليــرة   19,800 إلــى   %68 بنســبة   2021 عــام 
أمريكــي مقارنــًة بانخفــاض بنســبة 18% خــالل عــام يف 2020. 
ــي 146 يف 2020  ــدل التضخــم حوال ــغ مع ويف الوقــت نفســه بل
مقارنــًة 7 % يف 2019، ويســتمر يف االرتفــاع حيــث متوقــع وصول 

التضخــم يف املتوســط 173% خــالل عــام 2021 .175

كمــا ارتفــع إجمالــي الديــن العــام اللبنانــي بنســبة 4.4 يف املائــة 
إلــى 97.3 مليــار دوالر يف 2021 ليصــل إلــى حوالــي 179 % مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي مقارنــًة بحوالــي 154 % يف 2020. 
وارتفعــت نســبة الديــن اخلارجــي مــن إجمالــي الديــن لتصــل 
إلــى 100 % يف 2020، إال أن أرقــام املاليــة العامــة مشــوهة 
باســتخدام ســعر الصــرف الرســمي لعــدد مــن اإليــرادات و بنــود 

اإلنفــاق.176

174- World Bank (2020). Lebanon’s Economic Update — October 2020. https://www.
worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-update-october-2020

175- Bank Audi (2021). Lebanon economic report. https://www.bankaudigroup.
com/group/audi-research

176 - Ibid.
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      توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
                             الكلية ذات الصلة.

                 1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

            عدد السكان )6.825 مليون نسمة(
    
20152019202020212022الوحدة

3.30 - 11.00 - 25.0 - 0.637.28%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

7,6647,6392,785n/an/aدوالر أمريكي

7.0145.8173.6n/a - 3.4%معدل التضخم 

6.36.06.66.76.5%معدل البطالة

n/an/a - 2.36 - 15.254 - 0.315%معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي 
22.2218.4710.01n/an/a%اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، بيانات معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي
من واقع بيانات مؤشرات التنمية العاملية، البنك الدولي

World Development Indicators (WDI(
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                2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

17.4 %16.83,082 %22.78,524 %9,812مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

31.4 %30.95,541 %29.315,683 %12,698مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

51.2 %52.39,045 %48.026,573 %20,803مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

43,31350,78017,668مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

49,93953,55618,730مليون دوالر

                املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير 
            االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%7.46 - 10.30 - 3.23 - n/an/a

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%140.5174.3154.4n/an/a

إجمالي الدين 
العام اخلارجي 

كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%% 54% 64%  100n/an/a

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.

4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
n/an/a - 6.4 - 12.9 - 11.4دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
n/an/a - 3.38 - 14.44 - 9.92دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%19.8 - 27.6 - 17.8 - n/an/a

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
2,1592,6542,128n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من،
IMF Access to Macroeconomic and Financial Data 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
1018088الترتيب عاملياً

11910الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
141 /14014 /14014 /13يف املؤشر

66.273.072.0متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
 Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

31.0331.8832.85مؤشر املشاركة واملساءلة

7.146.608.02مؤشر االستقرار السياسي

37.0217.7911.54مؤشر فاعلية احلكومة

43.7536.5428.85مؤشر جودة التشريعات

21.1519.7119.23مؤشر سيادة القانون

19.2312.0212.02مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators (WGI(.
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020

679392الترتيب عاملياً

798الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021

74888792الترتيب عاملياً

6101010الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي

International Innovation Index
الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
7399127الترتيب عاملياً
8912الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
193 /19321 /19321 /21إجمالي الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
 E-Government Development Index (EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201965.79410

202066.7959

202166.8938

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

 املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة ألعوام
 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

88.185.084.789.0قيمة املؤشر

40444034الترتيب عاملياً*

91098الترتيب عربياً*

املؤشر الفرعي: 
5.96.07.09.0االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
5.75.24.95.4املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني 
 https://fragilestatesindex.org

ثالثاً: التعليق العام لجمهورية لبنان

انكمــش االقتصــاد اللبنانــي بنحــو الثلــث منــذ عــام 2017، ومــن 
املتوقــع أن يــزداد انكماشــاً يف الفتــرة 2021-2022. ومنذ اندالع 
األزمــة يف خريــف 2019، فقــدت الليــرة اللبنانيــة نحــو 90 % مــن 
قيمتهــا مقابــل الــدوالر، مــا أدى إلــى تضخــم هائــل. كمــا وأصبــح 
78 % مــن اللبنانيــن حتــت خــط الفقــر، مقابــل أقــل مــن 30 % 

قبــل األزمة. 

ونظــراً خلطــورة الوضــع يف لبنــان جلــأت لبنــان إلــى مفاوضــات 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي، وبعــد تعثرهــا وافق الصنــدوق إلعادة 
املفاوضــات لبــدء برنامــج اصــالح اقتصادي يف أغســطس 2021. 

بضعــف  املتعلقــة  املشــكالت  معاجلــة  علــى  البرنامــج  ويركــز 
احلوكمة من خالل تعزيز مكافحة الفساد وحتسن أداء وظائف 
الدولــة وال ســيما إدارة الشــركات اململوكــة للدولــة واالهتمــام 
مبصــرف لبنــان مــع إجــراء عمليــة إعــادة هيكلــة شــاملة للقطــاع 
املالــي ومعاجلــة خســائر البنــوك اخلاصــة ومصــرف لبنــان علــى 
نحــو يوفــر احلمايــة لصغــار املودعــن  وبنــاء نظــام موثــوق للنقــد 

والصــرف يرتكــز علــى توحيــد أســعار الصــرف. 
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كمــا يجــب أن يعمــل لبنــان علــى تنفيــذ اســتراتيجية للماليــة 
العامــة جتمــع بــن إعــادة الهيكلــة العميقــة للديــن وإجــراء 
االهتمــام  مــع  البــالد،  مصداقيــة  الســتعادة  إصالحــات 

باإلنفــاق االجتماعــي كجــزء مــن هــذه االســتراتيجية.177

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، اســتقر االســتثمار 
األجنبــي املباشــر منــذ عــام 2012 مبتوســط حوالــي 2.4 
مليــار دوالر ســنوياً علــى مــدى الســنوات الثمانــي املاضيــة 
أنــه يف  وتُظهــر إحصــاءات األونكتــاد األخيــرة عــن لبنــان 
إلــى  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  انخفــض   2021 عــام 
 أدنــى مســتوى لــه منــذ عــام 2002 إلــى 2.1 مليــار دوالر.178

 واحتل لبنان املرتبة الثانية عشر من بن 18 دولة عربية من 
حيث عدد مشاريع االستثمار األجنبي للمنطقة وكان نصيب 
 لبنان مشــروعن بإجمالي تكلفة 84 مليون دوالر أمريكي.179

لعامــي  الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  ملؤشــر  ووفقــًا 
بــن  مــن  عامليــاً   127 املرتبــة  يف  لبنــان  جــاء  و2020،   2018
ويعكــس  عربيــاً،   12 واملرتبــة  التقريــر،  يغطيهــا  دولــة   193
بعــام  مقارنــًة  مركــزاً   28 بحوالــي  ترتيبــه  يف  تدهــور  ذلــك 
تنميــة  مؤشــر  يف  لبنــان  ترتيــب  وتراجــع  كمــا  دوليــاً.   2018
التاســع.180 للمركــز  مراكــز  بثالثــة  اإللكترونيــة   احلكومــة 

 وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنك الدولي 
2020، احتــل لبنــان املرتبــة 14 بــن الــدول العربيــة مــن إجمالــي 
22 دولــة يف مؤشــر احلوكمــة وكان أداؤهــا ضعيفــاً جــداً يف كافــة 
املؤشــرات الفرعيــة، أمــا أدنــى أداء فجــاء ملؤشــر االســتقرار 
الفســاد.181 ومكافحــة  واإلرهــاب  العنــف  وغيــاب   السياســي 

أمــا بالنســبة ملؤشــر االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العامليــة 
للملكية الفكرية )الويبو( عام 2021، تأخر ترتيب لبنان يف مؤشر 
االبتــكار يف املرتبــة 92 عامليــاً مقارنــًة باملرتبــة 87 يف عام 2020، 
 وهو ترتيب ضعيف جداً على املستوى الدولي والوطن العربي.182 

الفصل الثاني الفصل الثاني

177-   IMF (2021). Managing Director Kristalina Georgieva's Remarks at the 
International Conference in Support of the Population of Lebanon, 
August 4, 2021. https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/08/04/
sp080421-MD-remarks-Lebanon-conference

  178 -  Shehadi, S. (2021). The state of play: FDI in Lebanon. InvestmentMon     
itor. https://www.investmentmonitor.ai/lebanon/the-state-of-play-fdi-
in-lebanon

179 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي 
ملناخ االستثمار في الدول العربية 2021.

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications 

  180 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicadminis-
tration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

  181  - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

182  - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.
int/global_innovation_index/en/2021



426427 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

تقرير التنمية البشرية 2020 والصادر عن برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي احتل لبنان املرتبة 92 من 180 دولة عاملياً يف عام 2020 
وشــهد الترتيــب ارتفــاع الترتيــب مبركــز واحــد مقارنــًة بتصنيــف 
 العــام املاضــي 2019 ويف املرتبــة الثامنة على املســتوى العربي.183

جاء لبنان يف املركز 88 يف مؤشر التنافسية العاملي بن إجمالي 141 
دولة شملها املؤشر يف 2019 مقارنًة باملركز 88 يف 2018 ويعكس 
ذلــك تدهــوراً بنحــو ثمانيــةً مراكــز عامليــاً وهــو مــا يســتلزم القيــام 
 بالكثير من اإلصالحات لتحســن تنافســية االقتصاد اللبناني.184

وبالنســبة ملؤشــر الــدول الهشــة 2021 ُيعــّد لبنــان حاليــًا مــن أكثــر 
الدول هشاشة، حيث احتل املرتبة 34 على املستوى العاملي واملرتبة 
 الثامنــة علــى املســتوى العربــي مــن حيــث مؤشــر الهشاشــة.185

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة، جــاء لبنــان 
مقارنــًة  93 عامليــاً  واملرتبــة   ،2021 عــام  8 عربيــاً  املرتبــة  يف 
186.2020 عــام  يف  عربيــاً   9 واملرتبــة  عامليــاً   95  باملرتبــة 

الفصل الثاني الفصل الثاني

183 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

184 -  WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.
pdf

 185 -  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

  186 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member 
States. Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/
rankings
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دولة ليبيا

أوال: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

 

   

الشكل رقم )28(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

 World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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 دخلــت ليبيــا عــام 2020 كدولــة منقســمة مــع الفصائــل 
السياســية والعســكرية املتنافســة مــع وجــود أنظمــة حوكمــة 
األحيــان.  مــن  كثيــر  يف  ومتضاربــة  احلاجــة  عــن  زائــدة 
وشــهدت العديــد مــن الصدمــات خــالل عــام 2020 حيــث 
اشــتدت احلــرب األهليــة وحصــار حقــول النفــط الرئيســية 

مــن ينايــر إلــى أوائــل أكتوبــر. 

وأدى انخفــاض أســعار النفــط إلــى انخفــاض الدخــل، كمــا 
أحلــق االنتشــار الســريع لـــ كوفيــد-19 املزيــد مــن الضــرر 
بالهشاشــة يف االقتصــاد والنظــام الصحــي، وإغــالق احلقــول 
النفطيــة وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض إنتــاج النفــط. كل مــا 
ســبق أدى إلــى انخفــاض النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي 

لليبيــا بشــده بنســبة %60.3.187 

الصــادرات  حــاد يف  انخفــاض  إلــى  أيضــاً  ذلــك  أدى  كمــا 
وخسارة تقدر بنحو 10 مليارات دوالر أو أكثر من اإليرادات. 
وتدهــورت موازيــن احلســاب املالــي واجلــاري يف ليبيــا بشــكل 
ــاجت  ــادل 73.8 % مــن الن ــى عجــز يع ــر يف عــام 2020 إل كبي
ــي،  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــي و 59.8 % مــن الن ــي اإلجمال احملل

علــى التوالــي. 

كمــا انخفــض احتياطــي النقــد األجنبــي مــن 77 مليــار دوالر إلــى 
63 مليــار دوالر يف يونيــو 2020، وهــو أدنــى مســتوى منــذ عــام 
2016 )مــا يعــادل 58 شــهراً مــن الــواردات(. 188 ومــن املتوقــع أن 
تســجل ليبيــا معــدل منــو يف إجمالــي النــاجت احمللــي يبلــغ 37.5 % 

.2021 عــام  يف 

الفصل الثاني الفصل الثاني

187- World Bank (2021). Libya Economic Monitor Spring 2021. https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/3d3cd163628175d3add84db3c707eaa5-0280012021/
original/ENG-Libya-Economic-Monitor.pdf

188 - World Bank (2021). Libya Economic Monitor - Spring 2021.
            https://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/libya-economic-
            monitor-spring-2021
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             توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
                                الكلية ذات الصلة  

                          1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

                   عدد السكان )6.71  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

37.554.9 - 9.960.3 - 13.0%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي األسعار اجلارية 

2,7236,0042,8914,0694,309دوالر أمريكي

16.90.22.821.18.0%معدل التضخم 

9.210.212.212.011.5%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت 
n/an/an/an/an/a%احمللي اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
361.5195.3412.6105.3101.9%احمللي اإلجمالي

                       املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
                   World Economic Outlook أكتوبر 2021،

African Development Bank Outlook Report 2021      
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                 2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

23.4 %54.96,868 %34.229,169 %9,758مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

11.3 %6.63,309 %10.53,502 %3,002مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

65.3 %38.519,116 %55.320,451 %15,761مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

28,52153,12229,293مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق  - 
األسعار اجلارية 

27,84243,89721,682مليون دوالر

               املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير

           االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%90.6 - 18.8n/an/an/a

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%n/an/an/an/an/a

إجمالي الدين العام 
اخلارجي كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%n/an/an/an/an/a

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.

4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 
ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
3.40n/an/an/a - 9.74دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
5.34.5 - 0.42.4 - 9.3دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة من 

الناجت احمللي اإلجمالي
%54.3 - 1.112.2 - 19.215.4

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
n/an/an/an/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير

World Economic Outlook
أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من،

 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data 
وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي

الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

غير متاح حيث لم يتضمن املؤشر دولة ليبيا

3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
95110105الترتيب عاملياً
101111الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر 
100105106للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

10.847.7311.59مؤشر املشاركة واملساءلة

3.331.892.36مؤشر االستقرار السياسي

1.921.921.92مؤشر فاعلية احلكومة

0.480.960.96مؤشر جودة التشريعات

2.401.921.44مؤشر سيادة القانون

0.962.402.88مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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4- مؤشر االبتكار العاملي

غير متاح حيث لم يتضمن املؤشر دولة ليبيا

5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
118140162الترتيب عاملياً

121315الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير UN E-Government Survey ألعوام 2016، 2018 
و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

غير متاح حيث لم يتضمن املؤشر دولة ليبيا

7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

95.392.295.297.0قيمة املؤشر

25282017الترتيب عاملياً*

6665الترتيب عربياً*

8.07.78.09.6املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
6.15.35.35.6املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
https://fragilestatesindex.org  
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يتوقــف اســتمرار االنتعــاش االقتصــادي علــى التقــدم الــذي يتــم 
يف العمليــة السياســية، فــإذا أصبــح الوضــع األمنــي مســتقّراً 
توحيــد  وإعــادة  والبرملانيــة  الرئاســية  االنتخابــات  ومضــت 
النفــط فــإن ليبيــا  إنتــاج  واســتمر  ُقُدمــاً  العامــة  املؤسســات 

ســتواصل مســارها نحــو التعــايف االقتصــادي.189

لذلــك ينبغــي إطــالق مفاوضــات سياســية ُمكثفــة الســتعادة 
الســالم واملســاعدة يف إعــادة بنــاء االقتصــادي الليبــي. وتتطلــب 
عمليــة الســالم خطــة شــاملة إلعــادة البنــاء واإلنعــاش ويجــب أن 
ــة  ــة فعال ــة تتمثــل يف: حوكمــة اقتصادي تســتند إلــى ركائــز ثالث
وشــفافة، مــن خــالل إطــار مؤسســي جديــد يتســم بالكفــاءة 
لتنفيــذ اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل واالنتعــاش االقتصــادي؛ 
إعــادة التأهيــل واإلعمــار يف القطاعــات املتضــررة مــن الصــراع 
لوضــع االقتصــادي الليبــي علــى طريــق النمــو؛ تعزيــز النمــو 
واالســتثمار مــن خــالل برامــج إعــادة اإلعمــار الطارئــة قصيــرة 

األجــل واإلصــالح املؤسســي املتوســط والطويــل األجــل.190

ثالثاً: التعليق العام لدولة ليبيا 

أحــرزت ليبيــا تقدمــاً كبيــراً علــى طريــق إنهــاء صراعهــا الذي دام 
عقــداً مــن الزمــان والتحــرك نحــو إعــادة توحيــد البــالد يف عــام 
2021. وأدى ذلــك إلــى انتعــاش قــوي يف إنتــاج النفــط والنشــاط 
االقتصــادي، وترتــب علــى ذلــك انتعــاش يف أرصــدة املاليــة العامــة 
والتجــارة واحلســاب اجلــاري. ومــع ذلــك، ال تــزال األَُســر الليبيــة 
ــي والفقــر وســوء تقــدمي اخلدمــات  ــي انعــدام األمــن الغذائ تعان

العامــة.

ويتوقــع أن يشــهد االقتصــاد الليبــي انتعاشــاً كبيــراً يف 2021 
حيــث بلــغ متوســط إنتــاج النفــط 1.2 مليــون برميــل يف اليــوم 
ــْدُره  ــًة مبتوســط َق خــالل النصــف األول مــن عــام 2021، مقارن
0.3 مليــون برميــل يف اليــوم خــالل أول 9 أشــهر مــن عــام 2020 
و0.9 مليــون برميــل يف اليــوم خــالل الربــع األخيــر مــن العــام 

ــه احلصــار النفطــي(. ــع خالل ــذي ُرف )ال

الفصل الثاني الفصل الثاني

189- World Bank (2021). Libya's Economic Update - October 2021, OCTOBER 7, 2021. 
https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/economic-update-
october-2021

190 - اإلسكوا (2021) الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا. األمم املتحدة.
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/executive-summary/economic-
cost-libyan-conflict-summary-arabic_2.pdf
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علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، تُشــكل احلــرب 
املهــارات  منخفضــة  العاملــة  والقــوى  املســتمرة  األهليــة 
واملســتوى املنخفــض للغايــة مــن التنويــع االقتصــادي حتديــات 
خطيــرة لالقتصــاد الليبــي. ويقــدر تقريــر االســتثمار العاملــي 
االســتثمار  رصيــد  األونكتــاد  نشــرته  الــذي   2021 لعــام 
األجنبــي املباشــر يف ليبيــا لعــام 2020 بنحــو 18.5 مليــار 
دوالر أمريكــي بينمــا لــم تكــن هنــاك بيانــات موثوقــة بشــأن 
 تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الــواردة يف التقريــر.191

املتدفقــة  األجنبيــة  االســتثمارات  مــن  ليبيــا  نصيــب  وكان 
 للمنطقــة العربيــة ضعيفــاً للغايــة؛ مبشــروع واحــد فقــط.192

تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعامــي  ووفقــًا ملؤشــر 
يف  عامليــاً   162 املرتبــة  يف  ليبيــا  جــاءت  و2020،   2018
عــام 2020 مــن بــن 193 دولــة يغطيهــا التقريــر ويعكــس 
ذلــك تدهــور يف ترتيبهــا بحوالــي 22 مركــز مقارنــًة بعــام 
 2018 وحتتــل املركــز 15 علــى مســتوى الــدول العربيــة.193

البنــك  عــن  الصــادر  العاملــي  احلوكمــة  مؤشــر  صعيــد  وعلــى   
الدولــي 2020، احتلــت ليبيــا املرتبــة 19 بــن الــدول العربيــة 
أدائهــا  وكان  احلوكمــة  مؤشــر  يف  دولــة   22 إجمالــي  مــن 
ضعيــف جــداً يف كافــة املؤشــرات الفرعيــة، أمــا أدنــى أداء 
فجــاء ملؤشــر ســيادة القانــون ومؤشــر االســتقرار السياســي 

الفســاد.194 مكافحــة  ومؤشــر  واإلرهــاب  العنــف   وغيــاب 

برنامــج  عــن  والصــادر   2020 البشــرية  التنميــة  تقريــر 
 105 املرتبــة  ليبيــا  احتلــت  اإلمنائــي،  املتحــدة  األمم 
الترتيــب  وشــهد   2020 عــام  يف  عامليــاً  دولــة   180 مــن 
العــام  بتصنيــف  مقارنــًة  مراكــز  بخمســة  الترتيــب  ارتفــاع 

 املـــــــاضي 2019 ويف املـرتبـــــة 11 علــى املســـــتوى العربــي.195

الــدول  مــن  ليبيــا  تعــد   2021 الــدول الهشــة  وبالنســبة ملؤشــر 
األعلــى هشاشــة، حيــث احتلــت املرتبــة الســابعة عشــر علــى 
املســتوى الدولــي واخلامســة علــى املســتوى العربــي، مقارنــًة 

باملرتبــة 25 عامليــاً عــام 196.2015

الفصل الثاني الفصل الثاني

191- UNCTAD )2021). World Investment Report 2021: Investing in Sustainable 
Recovery. United Nations Conference on Trade and Development. https://
unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf

  192 -  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ     
االستثمار في الدول العربية 2021.

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications 

193-  United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

194 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

195- HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development 
Programme. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

196- Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
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جمهورية مصر العربية

أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

الشكل رقم )29(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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الــذي طبقتــه مصــر مــع  كان لبرنامــج اإلصــالح االقتصــادي 
صنــدوق النقــد الدولــي منــذ عــام 2016 أكبــر األثــر علــى حتمــل 
مصــر صدمــة كوفيــد-19 التــي رفعــت مــن درجــة عــدم اليقــن 
االقتصادي على املســتوين احمللي والدولي. وهدفت السياســات 
املصريــة إلــي حتقيــق تــوازن بــن ضمــان اإلنفــاق املســتهدف 
حلمايــة املصروفــات الصحيــة واالجتماعيــة الضروريــة وبــن 
حمايــة االســتدامة املاليــة مــع إعــادة بنــاء االحتياطيــات الدوليــة. 

وتعــد مصــر مــن الدول القليلة على مســتوى املنطقــة العربية التي 
ــة يف عــام 2020/2019  حققــت معــدالت منــو اقتصــادي موجب
نتيجــة طفــرة النمــو الســابقة واملوضحــة بالشــكل أعــاله، حيــث 
حققــت يف عــام 2019 معــدل منــو بلــغ 5.6 %. ومــن املتوقــع أن 
حتقــق مصــر تعافيــاً قويــاً يصــل بهــا إلــى 5.2 % يف الســنة املاليــة 

197.2022/2021

غيــر  والنقديــة  املاليــة  السياســات  مــن  طبقــت مصــر حزمــة 
التقليديــة، اســتطاعت بهــا أن حتافــظ علــى تــوازن بــن ضمــان 
اإلنفــاق املســتهدف حلمايــة املصروفــات الصحيــة واالجتماعيــة 
بنــاء  إعــادة  مــع  املاليــة  االســتدامة  حمايــة  وبــن  الضروريــة 

الدوليــة. االحتياطيــات 

ولكــن اآلفــاق ال تــزال ُملبــدة بعــدم اليقــن يف الوقــت الــذي ال 
ــام  ــا الع ــاع دينه ــه مصــر معرضــة للصدمــات بســبب ارتف ــزال في ت

اإلجماليــة. التمويليــة  واحتياجاتهــا 

وانعكســت السياســة املاليــة يف حتقيــق مســتهدفات صنــدوق النقــد 
الدولــي يف ضــرورة خفــض عجــز املوازنــة والعــودة بالفائــض األولــي 
ملــا قبــل كوفيــد -19 وهــو مــا يوضحــه الشــكل أعــاله أيضــاً، حيــث 
انخفــض العجــز مــن حوالــي 11 % قبــل اإلصــالح 2015 إلــى حوالي 
ــر الســلبي  8 % يف 2019. واســتمر باالنخفــاض  بالرغــم مــن األث
للجائحــة وسياســات التيســير املُتبعــة وذلــك نتيجــة اســتراتيجية 
اإليــرادات وحتســن كفــاءة النظــام الضريبــي والتحــول الرقمــي 
يف جانبــي اإلنفــاق وااليــرادات ممــا رفــع مــن كفــاءة احلصيلــة 

الضريبيــة.

الفصل الثاني الفصل الثاني

197- IMF (2021). Egypt: Overcoming the COVID Shock and Maintaining Growth, July 
14, 2021. https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/07/14/na070621-egypt-
overcoming-the-covid-shock-and-maintaining-growth
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            توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
                                 الكلية ذات الصلة.

                     1- املتغيرات االقتصادية الرئيسية

                 عدد السكان )102.8 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

4.35.63.63.35.2%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي األسعار اجلارية

3,7313,0573,6013,8524,177دوالر أمريكي

11.39.45.74.97.0%معدل التضخم

12.98.68.39.39.2%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت 
10.614.410.712.112.7%احمللي اإلجمالي

معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
14.318.013.816.016.4%احمللي اإلجمالي

                         املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
                    World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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             2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

45.6 %48.0157,264 %47.4141,495 %159,359مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

30.3 %29.5104,583 %27.086,839 %90,717مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

24.1 %22.582,962 %25.666,174 %86,077مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

336,153294,508344,809مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق 
- األسعار اجلارية

332,075303,167363,092مليون دوالر

        املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير
        االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و 2021.
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                3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي

%10.9 - 8.0 -7.9 - 7.3 - 6.3 - 

الدين العام كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%88.384.289.891.489.5

إجمالي الدين العام اخلارجي 
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

%15.034.134.137.533.3

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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                        4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

32.38n/an/a - 25.43 - 30.37مليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

 - 16.05 - 15.39 - 11.17- 10.89 - 12.14مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من 
 - 3.66 - 3.88 - 3.07 - 3.60 - 3.66%الناجت احمللي اإلجمالي

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الواردة

*11.700*6,9259,0105,8528,600مليون دوالر

* توقعات صندوق النقد الدولي
املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data    

  وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي، الصادر عن األونكتاد.

الفصل الثاني الفصل الثاني
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
1169493الترتيب عاملياً

121212الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

66.273.072.0متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

 املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانيا: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

14.788.217.73مؤشر املشاركة واملساءلة

8.5712.2611.32مؤشر االستقرار السياسي

22.1236.5432.21مؤشر فاعلية احلكومة

22.1218.7525.48مؤشر جودة التشريعات

31.2537.9839.90مؤشر سيادة القانون

30.7727.8822.60مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،
The Worldwide Governance Indicators (WGI(.
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
108116116الترتيب عاملياً
121213الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
189 /18921 /18821 /21إجمالي الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر 
100105106للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
100929694الترتيب عاملياً
11111111الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدما يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الفصل الثاني الفصل الثاني
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
108114111الترتيب عاملياً

11119الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
193 /19321 /19321 /21إجمالي الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index (EGDI( 

 الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201966.2929
202068.8837
202168.6827

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
89.988.486.085.0قيمة املؤشر

38343539الترتيب عاملياً*

8889الترتيب عربياً*

8.17.97.67.3املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
6.55.75.45.1املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
  https://fragilestatesindex.org 

ثالثاً: التعليق العام لجمهورية مصر العربية  

اســتجابت مصــر ألزمــة كوفيــد-19 مــن خــالل إجــراءات 
السياســة املاليــة والنقديــة التيســيرية املتزامنــة ممــا كان 
لهــا أثــر كبيــر علــى احتــواء األزمــة علــى املســتوى الصحــي 
واالجتماعــي وحمايــة االســتقرار االقتصــادي، ومــا زالــت 
علــى  واحلفــاظ  التعــايف  لدعــم  مســتمرة  السياســات 

الكلــي.  االقتصــادي  االســتقرار 

وبالرغــم مــن النجــاح الــذي مت حتقيقــه على مســتوى برنامج 
اإلصــالح، إال أن االقتصــاد املصــري مــا زال يعانــي مــن خلــل 
ــة  ــف مســاهمة القطاعــات التقليدي ــل يف ضع ــي ُمتمث هيكل
االهتمــام باخلدمــات  ومنهــا الصناعــة والزراعــة وأيضــاً 

األساســية للتنميــة البشــرية مثــل  التعليــم والصحــة.198
 كمــا وال بــد أن ترتبــط اإلصالحــات الهيكليــة أيضــاً بهــدف 
ــى اســتقرار ســعر الصــرف وهــو رفــع  رئيســي للحفــاظ عل
معــدالت التصديــر وزيــادة مســاهمتها يف النــاجت احمللــي 

اإلجمالــي.199

الفصل الثاني الفصل الثاني

198- IMF (2021). IMF Executive Board Completes the Second Review under the 
Stand-By Arrangement (SBA) for the Arab Republic of Egypt and Concludes 
2021 Article IV Consultation, June 23, 2021. https://www.imf.org/ar/News/
Articles/2021/ 06 / 23 /pr21193-egypt-imf-execboard-completes-2ndrev-
under-the-sba-concludes-2021aiv

199- IMF (2021). Egypt: IMF Staff Concludes Mission for 2021 Article IV and Second 
Review for the 12-Month Stand-by Arrangement, May 25, 2021. https://www.
imf.org/en/News/Articles/ 2021/ 05 / 25 /pr21140-egypt-imf-staff-concludes-
mission-2021-article-iv-second-review-12-month-sba



466467 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

تُعــد قــدرة مصــر علــى الســداد وخاصــًة الديــن اخلارجــي أحــد 
املخاطــر بالرغــم مــن الوضع احلالي يعكس قدرتها على الســداد، 
لكــن عــدم اليقــن بشــأن الظــروف املاليــة العامليــة وتركيــز ســداد 
االلتزامــات وخاصــًة لصنــدوق النقــد خــالل الســنتن املاليتــن 
الرئيســية،  املخاطــر  يشــكالن   2025/2024 و   2024/2023
املاليــة  أوضــاع  يف  التحســينات  تــؤدي  أن  املتوقــع  مــن  ولكــن 
املوازنــة والديــن، لضمــان اســتمرار  العامــة وانخفــاض عجــز 

 وصــول مصــر إلــى األســواق والقــدرة الكافيــة علــى الســداد.200

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، بلغــت االســتثمارات 
ــة  ــار دوالر يف الســنة املالي ــة املباشــرة يف مصــر 8.6 ملي األجنبي
2021-2022 بارتفــاع حــاد مــن 5.4 مليــار دوالر العــام املاضــي. 
 11.7 إلــى  املباشــر  األجنبــي  االســــتثمار  يرتفــع  أن  ويتوقـــــع 
يصــل  أن  قبــل   2023-2022 املاليــة  الســنة  يف  دوالر  مليــار 
 201.2025-2024 املاليــة  الســنة  يف  دوالر  مليــار   16.5  إلــى 

 وتعــد مصــر مــن أكبــر خمــس دول تســتحوذ علــى االســتثمار 
األجنبــي املباشــر يف املنطقــة العربيــة. تأتــي مصــر يف املرتبــة 
الرابعــة للــدول العربيــة وتســتحوذ علــى7 % من عدد املشــاريع و4 

 % مــن التكاليــف االســتثمارية و14 % مــن الوظائــف اجلديــدة.202

مؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعــام 2020 جــاء 
ترتيــب مصــر يف مؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة ضعيفاً على 
املســتوى الدولــي وإن كان قــد أحــدث حتســن 3 مراتــب مقارنــًة 
بـ2018 ليصل إلى 111 على املستوى العاملي من 193 دولة، واحتلت 
املرتبة 9 بن 21 دولة عربية، وهو ما يعتبر مركزاً متقدماً وذلك 

ــا املعلومــات.203 ــة االتصــاالت وتكنولوجي  للتحســن امللمــوس لبني

وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنك الدولي 
2020، جــاءت كافــة املؤشــرات ذا أداء منخفــض وخاصــًة مؤشــر 
جودة التشــريعات واالســتقرار السياســي وسيادة القانون وإن كان 

 هنــاك حتســن يف هــذه املؤشــرات يف 2020 مقارنــًة بـــ204.2015

الفصل الثاني الفصل الثاني

200 - IMF (2021). Arab Republic of Egypt: 2021 Article IV Consultation, Second Review 
Under the Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the 
Executive Director for the Arab Republic of Egypt, July 22, 2021. Country Report No. 
2021 /163. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/ 2021/ 07 / 22 /Arab-
Republic-of-Egypt-2021-Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-the-Stand-
By-462545

201 - IMF (2021). Arab Republic of Egypt: 2021 Article IV Consultation, Second Review 
Under the Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the 
Executive Director for the Arab Republic of Egypt, July 22, 2021. Country Report No. 
2021 / 163. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/ 2021/ 07 / 22 /Arab-
Republic-of-Egypt-2021-Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-the-Stand-
By-462545 

202 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ االستثمار 

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications .2021 في الدول العربية
203 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020.
            https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2020

204 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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أما بالنسبة ملؤشر االبتكار العاملي الصادر عن املنظمة العاملية 
للملكيــة الفكريــة )الويبــو( عــام 2021، حتســن ترتيــب مصــر 
يف مؤشــر االبتــكار مرتبتــن ليصــل إلــى املرتبــة 94 مقارنــًة 
باملرتبــة 96 عــام 2020، وعربيــاً حافظــت علــى ترتيــب 11 
 وهــو ترتيــب ضعيــف جداً على املســتوى الدولي والعربي.205 

عكــس تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي أيضــاً ضعــف األداء حيــث احتلــت 
املركز 116 يف 2020 دون تغيير عن عام 2019 على مستوى 
العالم، واملركز 13 يف عام 2020 على املستوى العربي وهو 
 مــا يعكــس تراجعــاً على املســتوى العاملي مقارنــًة بـ206.2015

يف   93 الترتيــب  يف   2020 العــام  خــالل  مصــر  جــاءت 
ــًة  ــة يف 2019 مقارن ــن 141 دول مؤشــر التنافســية العاملــي م
باملرتبــة 94 يف 2018 ويعكــس ذلــك احتيــاج مصــر لكثيــر 

 مــن اإلصالحــات لتحســن تنافســية االقتصــاد املصــري.207

املتوســط  يف  الهشــة  الــدول  مؤشــر  يف  مصــر  ترتيــب  جــاء 
39 علــى مســتوى العالــم وعربيــاً جــاءت يف املرتبــة التاســعة 
خــالل عــام 2020 وهــو يعكــس حتســناً طفيفــاً مقارنــًة بـــ2019 
ــاً.208 ــاً والثامــن عربي  والــذي جــاءت مصــر يف املرتبــة 35 عاملي

جــاءت  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
مصـــــــر يف املرتبـــــة 7 عــــربيـــــاً و 82 عــــامليــــاً لعـــــام 2021 
 209.2020 عــام  يف  عامليــاً  و103  عربيــاً   11 باملرتبــة   مقارنــًة 

وعلــى مســتوى مؤشــر مديــري املشــتريات الــذي يقيــس تطــورات 
ــري وظــروف التشــغيل  النشــاط اإلنتاجــي والتجــاري والتصدي
والعمــل يف القطــاع اخلــاص غيــر املنتــج للنفــط، مــا زالــت قيمــة 
ــات القطــاع  ــا يعكــس توقع ــن 50 نقطــة وهــو م ــل م املؤشــر أق
اخلــاص غيــر النفطــي، وإن بــدأ املؤشــر يظهــر حتســناً تدريجيــاً 

خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 210.2021

الفصل الثاني الفصل الثاني

205 - WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the 
COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.
int/global_innovation_index/en/2021

206 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

207 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.
pdf

208 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

209 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings

210 - PMI (2021) Purchasing Manger's Index. IHS Markit. https://ihsmarkit.com/
products/purchasing-managers-index-pmi-data-lake.html
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الشكل رقم )30(: مؤشر مديري املشتريات - جمهورية مصر العربية
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المملكة المغربية

 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 

   

الشكل رقم )31(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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كوفيــد-19،  بجائحــة  املغربــي  االقتصــاد  تأثــر  إلــى  إضافــة 
ــاج الزراعــي،  ــى اإلنت ــغ الشــدة عل ــر بال كان للجفــاف الشــديد أث
ممــا أثــر علــى ُمجمــل أداء االقتصــاد املغربــي. وقــد ســاعدت 
اســتجابة الســلطات الســريعة يف احتــواء هــذا الضــرر االجتماعي 
واالقتصــادي، ولكــن لــم يكــن مــن املمكن جتنب اآلثــار االقتصادية 
الســلبية حيــث انكمــش النــاجت احمللــي اإلجمالــي بنســبة 6.3 % 
ــدأ االنتعــاش األولــي يف أواخــر عــام 2020.  يف عــام 2020، وب

وســجل االقتصــاد توســعاً بنســبة 1% يف إجمالــي النــاجت احمللــي 
احلقيقــي علــى أســاس ســنوي خــالل الربــع األول مــن عــام 2021 
مدعومــاً باالنتعــاش القــوي للقيمــة املضافــة الزراعيــة )التوســع 
بنســبة 20.5 %( بعــد هطــول األمطــار الغزيــرة، ومدعومــاً أيضــاً 

بتحســن الصــادرات الصناعيــة.

انكماشــاً  وشــهد  بشــدة  اخلدمــات  قطــاع  تأثــر   املقابــل  يف 
مدفوعــاً بضعــف أداء صناعــة الســياحة املغربيــة متأثــراً بجائحــة 
كوفيــد-19، وأدى فقــدان اإليــرادات الضريبيــة إلــى تراجــع يف 
ــة  ــي للمالي ــع أن يصــل العجــز الكل ــي.211 ومــن املتوق الوضــع املال
العامــة لعــام 2020 إلــى -7.6 % مــن إجمالــي النــاجت احمللــي 

)مقابــل 3 % مــن إجمالــي النــاجت احمللــي يف امليزانيــة األوليــة(، 
مــع زيــادة نســبة الديــن إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي بنحــو 11 
ــة عــام 2020  ــي يف نهاي ــي النــاجت احملل ــة مــن إجمال نقطــة مئوي

ليصــل حلوالــي 75 % مقارنــًة 65 % يف عــام 2019. 212 

كمــا أدى انخفــاض عائــدات الســياحة إلــى زيــادة عجــز احلســاب 
اجلــاري وزيــادة االقتــراض اخلارجــي ليصــل حلوالــي 39 % مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي مقابــل 32 % يف عــام 2019. ومــن 
املتوقــع أن يبــدأ االنتعــاش االقتصــادي التدريجــي يف عــام 2021، 
وانتعــاش النمــو إلــى حوالــي 5.7 % يف عــام 2021، مدفوعــاً 
بحملــة زراعيــة غيــر عاديــة بــدالً مــن تســريع واســع النطــاق 
للنشــاط االقتصــادي. وقــد يعــود املغــرب إلــى مســتوى مــا قبــل 
اجلائحــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فقــط يف عــام 2022، 

رهنــاً بالتنفيــذ الناجــح لإلصالحــات االقتصاديــة.213

الفصل الثاني الفصل الثاني

211-World Bank (2021). Morocco’s Economic Update — October 2021. https://www. 
worldbank.org/en/country/morocco/publication/economic-update-october-2021

212- IMF (2021). Morocco : 2020 Article IV Consultation-Press Release; Staff

            Report; and Statement by the Executive Director for Morocco. January 5, 2021.
Country Report No. 2021/002. https://www.imf.org/en/Publications/CR/

             Issues/2021/01/04/Morocco-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-
Staff-Report-and-Statement-by-the-49987

213 -  World Bank (2021). Morocco’s Economic Update — October 2021.
 https://www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/economic-
 update-october-2021
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       توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
                           الكلية ذات الصلة  

                   1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

              عدد السكان )36.3 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

5.73.1 - 4.52.66.3%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

2,9653,3683,1883,4713,617دوالر أمريكي

1.11.2 - 0.61.00.9%معدل التضخم 

9.210.212.212.011.5%معدل البطالة

28.728.327.025.024.9%معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 

30.831.928.428.128.2% معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

            املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
              World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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                       2- األداء القطاعي لالقتصاد 
 

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

42.7 %42.343,367 %45.044,918 %40,999مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

21.2 %24.221,560 %20.325,655 %18,534مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

36.1 %33.636,724 %34.635,655 %31,558مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

91,091106,228101,651مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

99,132119,878114,682مليون دوالر

                املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير 
                  االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%4.9 - 3.8 - 7.6 - 6.5 - 5.9 - 

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%63.765.175.475.876.6

إجمالي الدين 
العام اخلارجي 

كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%44.732.739.339.939.4

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.

4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
n/a n/a - 8.7 - 10.0 - 7.9دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
 - 4.3- 3.9 - 1.7 - 4.4 - 2.2دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%2.14 - 3.68 - 1.47 - 3.07 - 3.25 - 

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
3,2551,7201,763n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data، 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
727575الترتيب عاملياً

888الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
141 /14014 /14014 /13الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
66.273.072.0العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020
الترتيبالترتيبالترتيب

28.5728.9930.43مؤشر املشاركة واملساءلة

33.8133.0235.38مؤشر االستقرار السياسي

50.9647.6052.88مؤشر فاعلية احلكومة

49.0446.1548.56مؤشر جودة التشريعات

54.8149.0450.96مؤشر سيادة القانون

52.4046.1542.79مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.



485 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثانيتقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 4842022 الفصل الثاني

3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
126121121الترتيب عاملياً
151514الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

متوسط قيمة املؤشر للدول 
100105106العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
78747577الترتيب عاملياً
10657الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / 
132 /13113 /12913 /14113 /14إجمالي الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
85110106الترتيب عاملياً

9108الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

E-Government Development Index )EGDI(
UN E-Government Survey الصادر يف تقارير

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201969.1724

202071.3643

202170.5693

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021
74.673.071.271.5قيمة املؤشر

89788083الترتيب عاملياً*

15141414الترتيب عربياً*

5.35.25.26.2املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
6.35.45.15.0االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
  https://fragilestatesindex.org

ثالثاً: التعليق العام على المملكة المغربية 

بــدأ النشــاط االقتصــادي املغربــي يف اســترداد معظــم مــا 
بفضــل   ،2020 لعــام  كوفيــد-19  جائحــة  بســبب  فقــده 
وانتعــاش  والنقــدي،  املالــي  التحفيــز  دفــعـــــــة  استــمــــــرار 
اخلــارج،  يف  العاملــن  حتــــــويالت  وقـــــــوة  الصـــــــــادرات، 
 والنــاجت الزراعــي االســتثنائي بعــد عامــن مــن اجلفــاف.214 

كما دعمت السياســة املالية بشــكل مناســب األســر والشركات 
يف أعقــاب اجلائحــة، مبســاعدة املســاهمات الطوعيــة. ويــرى 
صنــدوق النقــد الدولــي أنــه يجــب االســتمرار يف السياســات 
الداعمــة  علــى املــدى القصيــر مــع األخــذ يف االعتبار ضرورة 
التوجــه للضبــط املالــي مبجــرد تعــايف االقتصــاد مــن الوبــاء 
مــن خــالل نشــر إطــار مالــي متوســط األجــل مــن  شــأنه 
تطبيــق سياســات تســاعد علــى وضــع الديــن العــام يف مســار 

تنازلــي مــع مزيــد مــن اإلصالحــات احلاســمة لتحســينه. 

كمــا يجــب أن تســتمر شــروط السياســة النقديــة التيســيرية 
حتى يتم ضبط مستوى التضخم  املطلوب، حيث تشير فجوة 
اإلنتــاج الكبيــرة والتضخــم املنخفــض واملخاطــر الســلبية علــى 

214 -  IMF (2021). IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission to Morocco, 
December 10, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10 
pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-morocco
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االنتعــاش، وهــو مــا يؤكــد احلاجــة إلــى االنتقــال املخطــط لــه يف 
 إطــار عمــل اســتهداف التضخم مع ســعر صــرف أكثر مرونة.215 

مــن  مجموعــة  لتنفيــذ  أيضــاً  املغربيــة  الســلطات  وتتجــه 
اإلصالحــات الهيكليــة يف إطــار »النمــوذج التنمــوي اجلديــد« 
والــذي يهــدف إلــى حتقيــق مســار لنمــو أقــوى وأكثــر شــموالً 
اإلصالحــات  أن  إلــى  وباإلضافــة  اســتدامة.  وأكثــر  للجميــع 
اجلاريــة بالفعــل يف مجــاالت احلمايــة االجتماعيــة واملؤسســات 
اململوكــة للدولــة، تُشــجع املشــروعات غيــر الرســمية لالندمــاج 
مــن  البشــري  بالعنصــر  واالهتمــام  الرســمي،  القطــاع  يف 
حيــث التعليــم والصحــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يحســن مــن 
للمغــرب  التنافســية  القــدرة  ويعــزز  املنافســة،  مســتويات 
ويرفــع مســتوى الثقــة يف القطــاع العــام والنظــام القضائــي. 
بهــذه  املرتبطــة  الكبيــرة  التمويليــة  لالحتياجــات  ونظــراً 
 اإلصالحــات يجــب وضــع خطــة متدرجــة حســب األولويــات.216

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، بلــغ صــايف تدفقــات 
االســتثمار األجنبي املباشــر للربع األول من عام 2020 حوالي 
515 مليــون دوالر مقارنــًة بـــ 430 مليــون دوالر يف الربــع نفســه 
مــن عــام 2019، جــاء ذلــك قبــل أن تــؤدي جائحــة كوفيــد -19 
إلــى إغــالق واضطــراب األعمــال التجاريــة وهــو مــا أدى إلــى 
ــي بنســبة  ــي املباشــر العامل ــاض حجــم االســتثمار األجنب انخف

تصــل إلــى 40 % يف عــام 2020. 

وعلــى مســتوى البيانــات الســنوية، شــهد صــايف االســتثمار 
ــار دوالر خــالل عــام  األجنبــي املباشــر تدفقــاً بنحــو 1.76 ملي
2020، مقارنــًة بحوالــي 1.72 لعــام 2019، إال أنــه انخفــض 
مقارنــًة بعــام 2015 والــذي ســجل فيــه حوالــي 3.3 مليار دوالر.

مــن اجلديــر بالذكــر أن جــذب املزيــد مــن االســتثمار األجنبــي 
مــن خطــة التنميــة الصناعيــة  رئيســياً  يُعــد جــزءاً  املباشــر 
ــا الرئيســية أيضــاً  2014-2020، والتــي تضمنــت يف أهدافه
خلق 500,000 وظيفة يتم توليد النسبة الكبرى منها مباشرًة 
مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر تاريخيــاً، وقد كانت الشــركات 
الفرنســية أكبر مســاهم يف االســتثمار األجنبي املباشر للمغرب 
بســبب الروابــط االقتصاديــة املاضيــة حيــث قدمت فرنســا إلى 
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215 - World Bank (2021). Morocco's Economic Update — October 2021. https://
www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/economic-update-
october-2021 

216 - IMF (2021). IMF Staff Completes 2021 Article IV Mission to Morocco. 
December 10, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/12/10 
pr21370-morocco-imf-staff-completes-2021-article-iv-mission-to-morocco
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املغــرب أكبــر قــدر مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر مــن أي 
ــد إلــى املغــرب خــالل الفتــرة مــن 2007 إلــى2017. ومت  بل
كســر هــذا االجتــاه يف عــام 2018 عندمــا أصبحــت أيرلنــدا 
الدولــة.217 املباشــر يف  مــزود لالســتثمار األجنبــي   أكبــر 

احتلــت اململكــة املغربيــة املرتبــة الثالثــة بــن الــدول العربيــة 
املســتقبلة لالســتثمار األجنبي بواقع 54 مشــروع اســتثماري 
مبــا ميثــل 8.8 % مــن املشــاريع، والرابعــة مــن حيــث قيمــة 
ــي التكلفــة  ــل7 % مــن إجمال التكلفــة االســتثمارية مبــا ميث
وأدى إلــى توليــد أكثــر مــن 11 ألــف فرصــة وظيفيــة. وبصفــة 
عامــة تُعــد املغــرب األولــى علــى املســتوى العربــي يف إزالــة 

كافــة قيــود االســتثمار.218

ووفقــًا ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعامــي 
ــاً  ــة 106 عاملي 2018 و 2020، جــاء ترتيــب املغــرب يف املرتب
يف عــام 2020 مــن بــن 193 دولــة يغطيهــا التقريــر، ويعكــس 

ــًة بعــام  ذلــك تقــدم يف ترتيبــه بحوالــي 4 مراكــز فقــط مقارن
2019. ويحتــل املغــرب املركــز الثامــن علــى مســتوى الــدول 
ــًة باملركــز العاشــر لعــام 219.2019  ــة عــام 2020 مقارن  العربي

وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك   
الدولي2020، احتل املغرب املرتبة التاسعة بن الدول العربية 
يف مؤشــر احلوكمــة وكان أداؤه متميــزاً يف كافــة املؤشــرات 
الفرعيــة، أمــا أدنــى أداء فجــاء ملؤشــر املشــاركة واملســاءلة، 
واإلرهــاب.220 العنــف  وغيــاب  السياســي،   واالســتقرار 

عــن  الصــــــادر  العــــــــــاملـــي  االبتكــــــار  ملؤشـــــــــــر  بالنســـــــــبة  أمـــــــا 
 2021 عــام  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العامليــة  املنظمــة 
عامليــاً  و77  عربيـــــاً،  الســـــابعة  املـــــرتبة  املغـــــــرب  احــــتل 
221.2020 بعــام  مقارنــًة  مركزيــن  ترتيبــه  تراجــع   وبذلــك 
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 217 -  Whiteaker, J. (2020). The state of play: FDI in Morocco. InvestmentMonitor. 
https://www.investmentmonitor.ai/morocco/the-state-of-play-fdi-in-morocco

218 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications .2021 االستثمار في الدول العربية          

219 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://
publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2020

220 -  World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

221-  WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through 
the COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://
www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021
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برنامــج األمم  والصــادر عــن   2020 تقريــر التنميــة البشــرية   
املتحــدة اإلمنائــي احتــل املغــرب املرتبــة 121 مــن 189 دولــة عامليــاً 
ــام  ــف الع ــر عــن تصني ــب تغيي ــم يشــهد الترتي يف عــام 2020 ول
 املاضي 2019 ويف املرتبة الرابعة عشر على املستوى العربي.222 

التنافســية  مؤشــر  يف   75 املرتبــة  املغربيــة  اململكــة  احتلــت 
العــام  خــالل  دولــة   141 مــن  العاملــي  املســتوى  علــى  العامليــة 
 2019 بعــام  مقارنــًة  الترتيــب  يف  تغييــر  يحــدث  ولــم   2020
العربــي.223  املســتوى  علــى  الثامــن  املركــز  وحتتــل   عامليــاً 

اململكــة  حققــت   ،2021 لعــام  الهشــة  الــدول  ملؤشــر  وبالنســبة 
ــًة  املغربيــة املرتبــة 83  يف 2020 وهــو مــا يعكــس حتســناً مقارن
باملرتبــة 80  يف عــام 2020، واملرتبــة 78 يف عــام 2019  واحتلــت 
 املرتبــة 14 بــن الــدول العربيــة مــن حيــث مؤشــر الهشاشــة.224

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة، جــاء املغــرب 
عامليــاً   69 واملرتبــة   ،2021 عــام  عربيــاً  الثالثــة  املرتبــة  يف 
املغــرب  وحقــق   .2020 عــام  يف  عامليــاً   64 باملرتبــة  مقارنــًة 
 حتســناً يف مؤشــر الهــدف الثانــي وهــو القضــاء علــى اجلــوع.225 

222 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

223- WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 
https:// www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

224 -  Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
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225 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
 

الشكل رقم )32(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
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أثــرت جائحــة كوفيــد-19 بشــدة علــى االقتصــاد املوريتانــي، ممــا 
أدى إلــى انكمــاش بنســبة حوالــي 1.8% يف عــام 2020. وبينمــا 
تأثــر  بشــكل جيــد،  االســتخراجية صامــدة  الصناعــات  ظلــت 

ــر اإلســتخراجي بشــدة.226 ــي غي النشــاط احملل

ــر  ــة بســرعة للتخفيــف مــن تأثي واســتجابت الســلطات املوريتاني
اجلائحــة وقــدم الشــركاء الدوليــون متويــالً كبيــراً ومت تعليــق 
خدمــة الديــون، وســاعد ذلــك إلــى جانــب ارتفــاع الصــادرات 

الســلعية إلــى حتســن وضــع موريتانيــا ودعــم االنتعــاش.

ســجلت ميزانيــة الدولــة علــى الرغــم مــن االنخفــاض الكبيــر يف 
اإليــرادات الضريبيــة )باســتثناء املنــح( فائضــاً بنســبة %2.9 
ــي يف عــام 2020. وانخفــض عجــز  ــي اإلجمال ــاجت احملل مــن الن
احمللــي  النــاجت  مــن   %7.6 مســتوى  إلــى  اجلــاري  احلســاب 
اإلجمالــي لعــام 2020، مقارنــًة بعجــز يقــدر بنحــو 11% لعــام 
2019، حيــث مت تعويــض انخفــاض صــادرات صيــد األســماك 
التبــادل  شــروط  وحتســن  املــرن  التعديــن  إنتــاج  خــالل  مــن 
التجــاري. ومت ضمــان التمويــل اخلارجــي مــن خــالل زيــادة متويــل 
املانحــن، وزيــادة االســتثمار األجنبــي املباشــر املرتبــط بالتنقيــب 
ــون مــن  عــن الغــاز، واملدخــرات الناجتــة عــن تعليــق خدمــة الدي

خــالل مجموعــة العشــرين.

 2021 عــام  يف  املوريتانــي  االقتصــاد  ينتعــش  أن  املتوقــع  مــن 
ــاج يف القطاعــات  بنحــو 2.7% نظــراً للتوســع املســتمر يف اإلنت
االســتخراجية وجتدد النشــاط يف القطاعات غير االســتخراجية 
وســط السياســة املاليــة التوســعية والرفــع التدريجــي للقيــود 
املتعلقــة بالوبــاء. كمــا ميكــن للتطورات اإليجابية لشــروط التجارة 
يف عــام 2021 أن ترفــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي اإلســمي بشــكل 
ــي إذا انخفضــت أســعار  ــام التال ــل أن تنخفــض يف الع ــر، قب كبي

خــام احلديــد كمــا هــو متوقــع.227

الفصل الثاني الفصل الثاني

226- World Bank (2022). The World Bank in Mauritania. https://www.worldbank.org/
en/country/mauritania/overview#1

227 - IMF (2021). Islamic Republic of Mauritania : Sixth Review Under the Extended 
Credit Facility Arrangement and Request for Waiver of Nonobservance of a Per-
formance Criterion-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive 
Director for the Islamic Republic of Mauritania. March 11, 2021. Country Report 
No. 2021/052. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/11/
Islamic-Republic-of-Mauritania-Sixth-Review-Under-the-Extended-Credit-Facili-
ty-Arrangement-50255
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                  توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية 
                                        الكلية ذات الصلة 

                                 1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

                              عدد السكان )4.27  مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

2.75.0- 5.45.81.8%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي األسعار اجلارية 

1,6681,9441,9562,1612,154دوالر أمريكي

2.71.83.54.0 - 2.8%معدل التضخم 
10.210.110.7n/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت احمللي 
21.536.032.936.735.5%اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت احمللي 
38.544.041.830.831.7%اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، البنك الدولي
بيانات مؤشرات التنمية العاملية

World Development Indicators
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                    2- األداء القطاعي لالقتصاد 
 

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

58.3 %55.04,398 %57.43,968 %2,288مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

20.8 %22.91,568 %16.71,651 %666مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

20.9 %22.21,577 %25.91,600 %1,033مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج 
3,9877,2197,543مليون دوالر- األسعار اجلارية 

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
4,3797,9298,206مليون دوالراألسعار اجلارية 

                  املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير
             االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%2.44 - 2.652.90.24 - 0.55 - 

الدين العام كنسبة من 
58.756.859.255.457.6%الناجت احمللي اإلجمالي

إجمالي الدين العام 
اخلارجي كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي

%81.056.258.354.658.3

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.

4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

مليار ميزان السلع واخلدمات 
n/an/a - 0.9 - 1.2 - 1.0دوالر

مليار ميزان احلساب اجلاري
 - 0.8 - 0.7 - 0.6 - 0.8 - 1.0دوالر

ميزان احلساب اجلاري 
كنسبة من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%15.5 - 10.5 - 7.6 - 7.1 - 8.9 - 

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر الواردة

مليون 
502,1885,3978,0n/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من،
IMF Access to Macroeconomic and Financial Data 

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
138131134الترتيب عاملياً

131313الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
141 /14014 /14014 /13يف املؤشر

66.273.072.0متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

 املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019،  حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

23.6524.6424.64مؤشر املشاركة واملساءلة

23.3325.4719.81مؤشر االستقرار السياسي

13.9434.6221.15مؤشر فاعلية احلكومة

20.6722.1220.67مؤشر جودة التشريعات

18.7528.8530.29مؤشر سيادة القانون

17.3120.1923.08مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
156161157الترتيب عاملياً

181818الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
189 /18921 /18821 /21يف املؤشر

100105106متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020

184183176الترتيب عاملياً

191918الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
193 /19321 /19321 /21يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير
UNE-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.
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)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201953.313416
202057.7213015
202155.513315

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدما يف املؤشر وكلما 
ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
 ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 

7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

94.990.188.789.1قيمة املؤشر

26313333الترتيب عاملياً*

7777الترتيب عربياً*

8.07.16.87.1املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
7.16.25.96.4االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما ارتفعت 
قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
 Fragile States Index 

 باملوقع اإللكتروني
https://fragilestatesindex.org  
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ال تــزال هنــاك حتديــات كبيــرة ومــن أهمهــا حتقيــق أهــداف 
التنميــة املســتدامة وخلــق حيــز مالــي لزيــادة اإلنفــاق ذي 
االجتماعيــة  واحلمايــة  والصحــة  التعليــم  علــى  األولويــة 
والبنيــة التحتيــة مــن خــالل تعبئــة اإليــرادات احملليــة وتعزيــز 

 إدارة املاليــة العامــة، نظــراً الرتفــاع مخاطــر أزمــة الديــون.230

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، حتــاول الدولــة 
الترويــج ملوقعهــا اجلغــرايف االســتراتيجي جلــذب مســتثمرين 
ُجــدد نظــراً لوفــرة املــوارد املعدنيــة والثــروة الســمكية وتوفــر 
إمكانــات كبيــرة للطاقــة. وقامــت موريتانيــا ببنــاء أول مينــاء 
للميــاه العميقــة يف محاولــة للترويــج لهــا كمنصــة خدمــات 

متعــددة األغــراض يف املنطقــة. 

وأحــرزت موريتانيــا تقدمــاً مطــرداً يف مجــال منــاخ األعمــال 
حيــث حســنت الوصــول إلــى املعلومــات االئتمانيــة وإنفــاذ 
ــي  العقــود، ولكــن مــا زال عــدم االســتقرار السياســي واألمن
والفســاد والنظــام القضائــي غيــر الفعــال ووجــود اقتصــاد 
العوامــل  بــن  مــن  كبيــرة  بدرجــة  متنــوع  رســمي  غيــر 
وتدفقــه.231  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تعرقــل   التــي 

ثالثاً: التعليق العام للجمهورية الموريتانية 

موريتانيــا هــي يف األســاس بلــد صحــراوي مــع مســاحات شاســعة 
مــن األراضــي الرعويــة و0.5% فقــط مــن األراضــي الصاحلــة 
اإلصــالح  برنامــج  بأهــداف  احلكومــة  والتزمــت  للزراعــة.228 
بــدأ  الــذي  الدولــي  النقــد  مــن صنــدوق  املدعــوم  االقتصــادي 
منــذ 2017 وحتــى عــام 2021 علــى الرغــم مــن التأخيــر فيــه 
نتيجــة األزمــات التــي مــرت بهــا، لكــن كان األداء االقتصــادي 
قويــاً وســاعد البرنامــج يف دعــم النمــو واحتــواء أزمــة كورونــا 
وحتســن األرصــدة املاليــة وتثبيــت الديــون وزيــادة احتياطيــات 
النقــد األجنبــي وتنفيــذ إصالحــات مؤسســية مهمــة يف مجــاالت 

السياســة املاليــة والنقديــة والقطــاع املالــي.

من املتوقع أن يعود النمو يف عام 2021 على افتراض انحسار الوباء 
العاملــي وانتعــاش االقتصــاد العاملــي، ممــا يــؤدي النتعــاش الطلــب 
العاملــي علــى احلديــد وهــو احملــرك الرئيســي للنمــو يف موريتانيــا. 
ومــن املتوقــع أن ينمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي بنســبة 
2.7% يف عام 2021 وحوالي 5%يف عام 2022 مدعوماً باستئناف 

 االسـتثمـــــار العـــــــام واخلــــــاص واإلصـــالحـــــات الهيكليــة.229

228 - World Bank (2022). The World Bank in Mauritania. https://www.worldbank.org/
en/country/mauritania/overview#1

229 - AFDB (2021). African Economic Outlook 2021 - From Debt Resolution to Growth: 
The Road Ahead for Africa, African Development Bank Group. https://www.afdb.
org/en/news-keywords/african-economic-outlook-2021

 230 - Lloyds Bank (2021). Foreign direct investment (FDI) in Mauritania. https://
www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/mauritania/investment.

 231 -  Lloyds Bank (2021). Foreign direct investment (FDI) in Mauritania. https://
www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/mauritania/investment

الفصل الثاني الفصل الثاني
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 كمــا زادت تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الوافــدة إلــى 
موريتانيــا بنســبة 10% يف عــام 2020 لتصــل إلــى حوالــي 1.0 
ــن الصــن،  ــواردة م ــي، نتيجــة لالســتثمارات ال ــار دوالر أمريك ملي
وعلــى الرغــم مــن األزمــة االقتصاديــة العامليــة الناجمــة عــن جائحــة 
كوفيــد -19، بلــغ إجمالــي رصيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر 10 
مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 2020. وتُوجــه معظــم االســتثمارات 
ــن خــام  ــادن م ــن املع ــط واســتغالله، وتعدي ــب عــن النف ــى التنقي إل
احلديــد والذهــب، واالتصــاالت، مــع احلصــول علــى تراخيــص 

ــاء.232 ــول وقطــاع البن ــف احملم الهات

وحصلــت موريتانيــا علــى مشــروع واحــد مــن االســتثمارات األجنبية 
يف الــدول العربيــة يف 2020 أدى إلــى توليــد 14 فرصــة عمــل، 
ولكــن مــا زالــت حتتــل مرتبــة متأخــرة بــن الــدول العربيــة وحتتــل 

ــة 233.17 املرتب

األمم  مــن  الصــادر  اإللكترونيــة  احلكومــة  تنميــة  مؤشــر 
املتحــدة جــاء ترتيــب موريتانيــا يف مؤشــر تنميــة احلكومــة 
كان  وإن  الدولــي  املســتوى  علــى  ضعيفــاً  اإللكترونيــة 
مقارنــًة   2020 عــام  يف  مراتــب   7 حتســن  أحــدث  قــد 
مــن  العاملــي  املســتوى  علــى   176 إلــي  ليصــل   2018 بعــام 
عربيــة.234  دولــة   21 بــن   18 املرتبــة  واحتلــت  دولــة   193 

وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك 
الدولي2020 جاءت كافة املؤشــرات ذا أداء منخفض وخاصًة 
التشــريعات  جــودة  ومؤشــر  السياســي،  االســتقرار  مؤشــر 
ومؤشــر فاعليــة احلكومــة، ومؤشــر مكافحــة الفســاد وســيادة 

القانــون.235

عكــس تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج 
األمم املتحــدة اإلمنائــي أيضــاً ضعــف األداء حيــث احتلــت 
املركــز 157 وإن كان قــد حتســن أربعــة مراكــز عــن عــام 2019، 
وعربيــاً اســتقر ترتيــب موريتانيــا عنــد املركــز 18 منــذ عــام 

236.2015
232 - UNCTAD (2021). World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery. 

United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/
files/official-document/wir2021_en.pdf

233 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ االستثمار 

https://www.dhaman.net/ar/economic-publications .2021 في الدول العربية

 234 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicadministration.
un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

235 - World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.worldbank.
org/source/worldwide-governance-indicators

236 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human 
development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. 
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

الفصل الثاني الفصل الثاني
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جــاءت موريتانيــا خــالل العــام 2020 يف الترتيب 134يف مؤشــر 
التنافســية العاملــي مــن إجمالــي 141 دولــة يف 2019 مقارنــًة 
بالترتيــب 131 يف عــام 2018 ويعكــس ذلــك احتيــاج الدولــة 

لكثيــر مــن اإلصالحــات لتحســن تنافســية االقتصــاد.237 

جــاء ترتيــب موريتانيــا يف مؤشــر الــدول الهشــة يف املتوســط 
33 علــى مســتوى العالــم وعلــى املســتوى العربــي اســتقر عنــد 
املركــز الســابع منــذ عــام 2015، وهــو مــا يعكــس عــدم حتســن 

عربيــاً.238 و2019   ،2015 بأعــوام  مقارنــًة  الدولــة   تقييــم 

جــاءت  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مبؤشــر  يتعلــق  وفيمــا 
 133 واملرتبــة   ،2021 عــام  عربيــاً   15 املرتبــة  يف  موريتانيــا 
 239.2020 عــام  يف  عامليــاً   130 باملرتبــة  مقارنــًة   عامليــاً 

 

237 - WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic 
Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness

           Report2019.pdf

238 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

239 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member 
States. Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/
rankings

الفصل الثاني الفصل الثاني
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جمهورية اليمن

 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
 

   

الشكل رقم )33(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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يواجــه اليمــن حتديــات صعبة طويلة األجل لتحقيق االســتقرار 
بــدء  والــذي  وتنميــة اقتصــاده، وقــد أدى الصــراع احلالــي 
يف عــام 2014 إلــى تفاقــم هــذه القضايــا. وعطلــت احلــرب 
املســتمرة الصــادرات اليمنيــة، ممــا أدى إلــى ضغــوط مســتمرة 
علــى ســعر صــرف العملــة، ورفعــت مــن معــدالت التضخــم 
أضــراراً  وأحلقــت  والوقــود  الغــذاء  واردات  بشــدة  وقيــدت 
واســعة النطــاق بالبنيــة التحتيــة. كمــا وتســبب الصــراع أيضــاً 
يف أزمــة إنســانية حــادة - أكبــر تفشــي للكوليــرا يف العالــم 
يبلــغ حاليــاً مــا يقــرب مــن مليــون حالــة، وأكثــر مــن 7 ماليــن 
شــخص معرضــون خلطــر املجاعــة، وأكثــر مــن 80% مــن 

ــى مســاعدة إنســانية. 240 الســكان بحاجــة إل

جائحــة  جــراء  ســوءاً  واالقتصــاد  الدولــة  حالــة  وازدادت 
كوفيد-19، متثلت يف األساس يف التراجع احلاد يف حتويالت 
العاملــن باخلــارج وانخفــاض أســعار النفط واإليــرادات، األمر 
الــذي أدى إلــى انخفــاض ســريع يف ســعر الصــرف وارتفــاع 

حــاد يف أســعار الغــذاء. 

بــدأ يف  قــد  كان  الــذي  النــاجت احمللــي اإلجمالــي  وانكمــش 
موجبــة  قيمــة  وبلــغ  تدهــور شــديد  بعــد   2019 التعــايف يف 
ــغ 1.4 % انخفــض بنســبة 8.5 % يف 2021. ويُتوقــع  حيــث بل
انكمــاش النــاجت بنســبة 2 يف املائــة أخــرى يف 2021. ومــع 
ــة العامــة،  ــل عجــز املالي ــك املركــزي بتموي ــام البن اســتمرار قي
فقــد تســبب يف انخفــاض ســعر الصــرف فضــاًل عــن ارتفــاع 
أســعار الغــذاء والنفــط العاملــي، وهــو مــا يزيــد مــن الضغــوط 
التضخميــة الســريعة حيــث بلغــت 35 % يف 2020 مقارنــًة 
ــث  ــة حي ــاع معــدالت البطال ــي 10 % يف 2019 مــع ارتف بحوال
بلغــت أكثــر مــن 13 % ويتوقــع وصولهــا إلــى 20 % يف 2021، 
وهــو مــا ســوف يدخــل اليمــن يف حالــة مــن الركــود التضخمــي. 

كمــا ســيؤدي ارتفــاع األســعار الدوليــة إلــى زيــادة الضغــط 
علــى ميــزان املدفوعــات واالحتياطيــات؛ وعليــه  يســتلزم األمــر 
توفيــر مصــادر متويــل خارجيــة إضافيــة ملجــرد احلفــاظ علــى 
مســتوى أساســي مــن الــواردات الالزمــة. ويف ظــل غيــاب حــٍل 
ســريع حلســم الصــراع تبــدو اآلفــاق االقتصاديــة لليمــن علــى 

املــدى القريــب يحوطهــا الكثيــر مــن عــدم اليقــن.241

الفصل الثاني الفصل الثاني

240-Moody’s Analytics (2021). Yemen - Economic Indicators. https://www. 
economy.com/yemen/indicators#ECONOMY

241-IMF (2021). IMF Staff Concludes Visit on Yemen, June 3, 2021. https://www.
imf.org/en/News/Articles/2021/06/02/pr21156-yemen-imf-staff-concludes-
visit-on-yemen
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      توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات االقتصادية
                              الكلية ذات الصلة.

                     1- املتغيرات االقتصادية الكلية 

                 عدد السكان )30.804 مليون نسمة(

20152019202020212022الوحدة

1.00 - 2.00 - 1.408.50 - 28.00%معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي األسعار اجلارية 

1,501692580585587دوالر أمريكي

34.010.035.045.022.3%معدل التضخم 

13.412.913.420.018.0%معدل البطالة

معدل االدخار كنسبة من الناجت 
 - 2.9 - 2.60.32.2 - 4.5%احمللي اإلجمالي 

 معدل االستثمار كنسبة من الناجت 
1.66.56.26.56.8%احمللي اإلجمالي

                  املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
              World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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                     2- األداء القطاعي لالقتصاد  

الوحدة
201520192020

املساهمة القيمة
املساهمة القيمةيف الناجت

املساهمة القيمةيف الناجت
يف الناجت

39.3 %38.77,863 %37.59,367 %8,854مليون دوالرإجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي

39.5 %38.77,901 %35.59,345 %8,368مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات اإلنتاجية

21.2 %22.64,242 %27.05,461 %6,373مليون دوالرإجمالي قطاعات اخلدمات االجتماعية

الناجت احمللي اإلجمالي بتكلفة عوامل 
اإلنتاج - األسعار اجلارية 

23,59524,17320,006مليون دوالر

الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق - 
األسعار اجلارية 

24,04124,53120,297مليون دوالر

                 املصدر: صندوق النقد العربي، بيانات التقرير
            االقتصادي العربي املوحد، أعوام 2016 و2021.
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                  3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض الكلي كنسبة من 
 - 5.2 - 5.2 - 5.2 - 5.6 - 8.8%الناجت احمللي اإلجمالي

الدين العام كنسبة من الناجت 
57.076.584.273.563.1%احمللي اإلجمالي

إجمالي الدين العام اخلارجي 
n/a31.529.930.326.2 %كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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                  4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

n/an/an/a - 4,450 - 4,984مليار دوالرميزان السلع واخلدمات 

 - 1.94 - 1.71 - 1.10 - 0.85 - 2.62مليار دوالرميزان احلساب اجلاري

ميزان احلساب اجلاري كنسبة من 
 - 9.7 - 8.8 - 5.9 - 3.9 - 6.2%الناجت احمللي اإلجمالي

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الواردة

n/an/an/a - 371 - 15مليون دوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات ميزان املدفوعات من،
 IMF Access to Macroeconomic and Financial Data

وبيانات االستثمار األجنبي املباشر من تقرير االستثمار العاملي
الصادر عن األونكتاد.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

201520182019
n/a139140الترتيب عاملياً

n/a1414الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي الدول 
141 /14014 /14014 /13يف املؤشر

66.273.072.0متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشرات التنافسية العاملي من واقع تقارير
Global Competitiveness Report

ألعوام 2015، 2018 و2019، حيث لم يصدر تقرير عام 2020.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

7.394.354.35مؤشر املشاركة واملساءلة

0.480.000.94مؤشر االستقرار السياسي

3.370.480.48مؤشر فاعلية احلكومة

12.024.333.85مؤشر جودة التشريعات

7.212.883.37مؤشر سيادة القانون

2.881.921.92مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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3- مؤشر التنمية البشرية

201520192020
160177179الترتيب عاملياً
192121الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
189 /18921 /18821 /21الدول يف املؤشر

100105106متوسط قيمة املؤشر للدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية البشرية
Human Development Index

.UNDP الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4- مؤشر االبتكار العاملي

2015201920202021
137129131131الترتيب عاملياً
13131313الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
132 /13113 /12913 /14113 /14الدول يف املؤشر

82808281متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر االبتكار العاملي
International Innovation Index

الصادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020
174186173الترتيب عاملياً
172017الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية
E-Government Development Index )EGDI(

الصادر يف تقارير
UN E-Government Survey

ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.

)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

201951.414718

202052.3315118
202152.914517

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

https://dashboards.sdgindex.org 
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7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

108.2113.5112.4111.7قيمة املؤشر

7111الترتيب عاملياً*

3111الترتيب عربياً*

9.39.79.49.8املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم 
8.18.17.87.7املساواة االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
https://fragilestatesindex.org  

ثالثاً: التعليق العام على جمهورية اليمن

اســتقرار الوضــع السياســي واألمنــي وجنــاح اجلهــود املبذولــة 
الرئيســي  العنصــر  ســيبقى  اليمــن  يف  السياســية  للمصاحلــة 
لتشــكيل اآلفــاق االقتصاديــة يف عــام 2021 ومــا بعــده. ويف حالــة 
حتقــق االســتقرار، فــإن ذلــك سيســمح بإعــادة بنــاء االقتصــاد 

والنســيج االجتماعــي يف اليمــن. 

ودعــم  الُكلــي  االقتصــاد  اســتقرار  لتحقيــق  اليمــن  يحتــاج 
التعــاف إلــى تعبئــة مــوارد إضافيــة واإلســراع بوتيــرة إعــادة بنــاء 
املؤسســات. ويســهم تأمــن مصــادر دعــم خارجــي إضــايف يف ســد 
ــة  ــة العمل ــاض قيم ــح انخف ــي كب ــرة، وبالتال ــل الكبي فجــوة التموي

احملليــة والتضخــم. 

كمــا ســتدعم زيــادة اإليــرادات احملليــة اســتقرار االقتصــاد الكلــي 
مــن خــالل احلــد مــن اللجــوء إلــى التمويــل مــن البنــك املركــزي، 
لإلنفــاق  العاجلــة  االحتياجــات  بتلبيــة  للســلطات  وستســمح 
األساســية  الســلع  علــى  اإلنفــاق  ذلــك  يف  مبــا  االجتماعــي، 

والرعايــة الصحيــة والتعليــم. 



538539 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

كما أن حســم الصراع واتخاذ اخلطوات لتنســيق السياســات 
يف جميع أنحاء البالد، مبا يف ذلك السياســة النقدية وســعر 
الصــرف واملســائل املاليــة واملعنيــة باملاليــة العامــة، مــن شــأنه 
أن يســاعد يف إنهــاء األزمــة االقتصاديــة واإلنســانية. عــالوة 
علــى ذلــك، فــإن إعــادة بنــاء القــدرات املؤسســية واملعنيــة 
بالسياســات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز أطــر احلوكمــة 
ــد  ــز املزي ورفــع مســتوى الشــفافية واملســاءلة ســيدعم حتفي

مــن املســاعدات املاليــة والنمــو االقتصــادي.242

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، بلــغ صــايف تدفقات 
االســتثمار األجنبــي املباشــر إلــى اليمــن يف عــام 2019  وهــو 
آخــر بيــان متــاح -370 مليــون دوالر أمريكــي. وشــهد صــايف 
تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الوافــدة إلــى اليمــن 
تقـلبـــــات حــــــــادة يف الســـــنوات األخـــيرة خـــــــالل الفــــــتـرة
 2019-2000 بسبب التقلبات السياسية وعدم االستقرار.243

لعامــي  الصــادر  اإللكترونيــة  تنميــة احلكومــة  ملؤشــر  ووفقــًا 
ــاً يف  ــة 173 عاملي ــب اليمــن يف املرتب 2018 و2020، جــاء ترتي
عــام 2020 مــن بــن 193 دولــة يغطيهــا التقريــر ويعكــس 
بعــام  مقارنــًة  مركــز   13 بحوالــي  ترتيبــه  يف  تقــدم  ذلــك 

 2019 ويحتــل املركــز 17 علــى مســتوى الــدول العربيــة.244

 وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــة 20 ب ــل اليمــن املرتب الدولــي2020، احت
مــن إجمالــي 22 دولــة يف مؤشــر احلوكمــة وكان أداؤه ضعيفــاً 
جــداً يف كافــة املؤشــرات الفرعيــة، امــا أدنــى أداء فجــاء 
ملؤشــر االســتقرار السياســي وغيــاب العنــف واإلرهــاب ثــم 

مؤشــر فاعليــة احلكومــة.245

املنظمــة  عــن  الصــادر  العاملــي  االبتــكار  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 
العامليــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( عــام 2021 احتــل اليمــن 
املرتبــة قبــل األخيــرة علــى املســتوى الدولــي واملرتبــة األخيــرة 
عربياً وذلك نظراً حلالة عدم االستقرار السياسي واإلرهاب 
البــالد.246  منهــا  عانــت  التــي  االقتصاديــة   والتشــوهات 
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242- IMF (2021). IMF Staff Concludes Visit on Yemen, June 3, 2021. https://www.
imf.org/en/News/Articles/2021/06/02/pr21156-yemen-imf-staff-concludes-
visit-on-yemen

  243- املؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات (2021). التقريــر الســنوي 
https://www.dhaman.net/ar/  .2021 العربيــة  الــدول  فــي  االســتثمار  ملنــاخ 

economic-publications

244 - United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020.
           https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-

Government-Survey-2020

245 -  World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

246 -  WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through 
the COVID-19 Crisis. World Intellectual Property Organization. https://www.
wipo.int/global_innovation_index/en/2021



540541 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

 تقريــر التنميــة البشــرية 2020 والصــادر عــن برنامــج األمم 
املتحدة اإلمنائي احتل اليمن املرتبة 179 من 189 دولة عاملياً يف 
عام 2020 وشهد الترتيب تدهور مركزين عن تصنيف العام 
 املاضــي 2019 ويف املرتبــة األخيــرة علــى املســتوى العربــي.247 

العامليــة  التنافســية  مؤشــر  يف   140 املرتبــة  اليمــن  احتــل 
العــام  خــالل  دولــة   141 مــن  العاملــي  املســتوى  علــى 
 2019 بعــام  مقارنــًة  مركزيــن  الترتيــب  وتراجــع   2020
العربــي.248  املســتوى  علــى  األخيــر  املركــز  ويحتــل   عامليــاً 

اليمـــــــن  ُيعـــــــد   2021 الـهشـــــة  الــــــــــدول  ملؤشــــــــــــر  وبالنســـــــــبة 
علــى  األولــى  املرتبــة  واحتـــــــل  هشاشـــــــة  الـــدول  أكثـــــــر  مــن 
الترتيــب  نفــس  وهــو   2021 والعربــي يف  الدولــي  املســتوى 

الهشاشــة.249 مؤشــــــر  حــــيث  مــن  ســنــــوات  ثــالث   منــذ 

وفيمــا يتعلــق مبؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة، جــاء اليمــن 
يف املرتبــة 17 عربيــاً عــام 2021، واملرتبــة 145 عامليــاً مقارنــًة 
 250.2020 عــام  يف  عربيــاً   18 واملرتبــة  عامليــاً   151  باملرتبــة 
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247 - HDR (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - 
Human development and the Anthropocene. United Nations Development 
Programme. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

248 -  WEF (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World 
Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_
TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

249 - Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org

250 - SDG (2021). Rankings - The overall performance of all 193 UN Member States. 
Sustainable Development Report. https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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 أوالً: األداء على مستوى االقتصاد الكلي 
 

   

 

الشكل رقم )34(: معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة
املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
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تأثــر الصومــال بعــدة صدمــات خــالل عامــي 2019 و2020 مــن 
اجلفــاف والفيضانــات وغــزو اجلــراد ومؤخــراً وبــاء كوفيــد-19. 
ونتيجــة لذلــك انخفــض النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي بعــد 
منــو بنســبة 2.9% يف عــام 2019 بحوالــي 1% يف عــام 2020، 
ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى تدابيــر احتــواء فيــروس كوفيــد-19 

مثــل قيــود الســفر واضطرابــات سلســلة التوريــد والقيمــة. 

كمــا تأثــر النمــو بانخفــاض االســتثمار األجنبــي املباشــر نتيجــة 
عــدم االســتقرار السياســي خــالل االنتخابــات املثيــرة للجــدل 
التــي مت تأجيلهــا. كمــا وتقلــص التحويــالت بســبب الركــود العاملي 
وحظــر دول اخلليــج علــى تصديــر املواشــي. ويتوقــع أن يتعافــى 
النمــو إلــى 2.9% يف عــام 2021 و 3.2% يف عــام 2022، وهــو 
مــا ال يــزال أقــل مــن توقعــات مــا قبــل كوفيــد-19، حيــث مــن 
املتوقــع انتعــاش نفقــات األســرة والزراعــة، وخاصــًة الصــادرات 
ــج األخــرى  ــي ســتقود النمــو إذا اتبعــت دول اخللي ــة الت احليواني
خطــوة اململكــة العربيــة الســعودية لرفــع احلظــر علــى واردات 

املاشــية منهــا الصومــال. 

علــى مســتوى التضخــم، انخفــض معــدل التضخــم الســنوي إلــى 
ــي  ــاء الضريب 4% يف 2020 مــن 4.7% يف 2019 بســبب اإلعف
علــى الســلع الغذائيــة األساســية وحتســن اإلمــدادات الغذائيــة. 
الصــادرات  انخفــاض  أدى  املدفوعــات،  ميــزان  مســتوى  علــى 
وانخفــاض التدفقــات املاليــة الصافيــة إلــى تفاقــم عجز احلســاب 
اجلــاري يف عــام 2020 واملقــدر بنحــو 13.1%. ومــن املتوقــع أن 
يتســع عجــز احلســاب اجلــاري إلــى حوالــي 17.2% يف 2021 

و15.9% يف 251.2022

ــدان  ــادرة البل ــرار اخلاصــة مبب ــى نقطــة الق ــال إل وصــل الصوم
الفقيــرة املثقلــة بالديــون )HIPC( يف 25 مــارس 2020، ممــا 
أعــاد للبــالد الوصــول إلــى التمويــل امليســر املنتظــم وإطــالق 
الديــون. وســدد الصومــال متأخراتهــا  العمليــة نحــو تخفيــف 
املســتحقة لبنــك التنميــة األفريقــي )AfDB( وصنــدوق النقــد 
الدولــي واملؤسســة الدوليــة للتنميــة وخفضــت ديونهــا اخلارجيــة 
اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  مــن   %78( دوالر  مليــار   3.9 إلــى 

املنقــح لعــام 2020 مــن 5.3 مليــار دوالر(.252 
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251- AFDB (2021). African Economic Outlook 2021 - From Debt Resolution to Growth: 
The Road Ahead for Africa, African Development Bank Group. https://www.afdb.
org/en/news-keywords/african-economic-outlook-2021

252- World Bank (2022). The World Bank in Somalia. https://www.worldbank.org/en/
country/somalia/overview#1



توضح اجلداول التالية أداء املتغيرات
االقـتـصــــــادية الكـلــــية ذات الصـــــــــــــــلة. 

جتدر اإلشارة إلى أن كثير من البيانات غير متاحه
.)n.a( جلمهورية الصـــومـــال ويشـــــــــار لهـــا بالرمــــــــز

أوضــح حتليــل القــدرة علــى حتمــل الديــون لعــام 2020 لصنــدوق 
يف  ســيبقى  الديــون  تخفيــف  مــع  الصومــال  أن  الدولــي  النقــد 
النــاجت  % مــن  ضائقــة الديــون، حيــث أن ديونــه ســتظل 43.3 
احمللــي اإلجمالــي يف عــام 2024، أعلــى مــن نســبة االســتدامة 

253.%30 البالغــة 
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253-  IMF (2021). Somalia : Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative-Request 
for Additional Interim Assistance. April 1, 2021. Country Report No. 2021/069. 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/04/01/Somalia-Enhanced-
Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Request-for-Additional-Interim-50330
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1- املتغيرات االقتصادية الكلية 
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معدل منو الناجت 
1.63.9- 3.52.90.7%احمللي اإلجمالي

متوسط نصيب 
الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي 
األسعار اجلارية 

دوالر 
310346332350370أمريكي

n/a3.134.845.67n/a%معدل التضخم 

n/a21.4n/an/an/a%معدل البطالة

معدل االدخار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 

%n/an/an/an/an/a

 معدل االستثمار 
كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي

%n/an/an/an/an/a

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير
World Economic Outlook أكتوبر 2021.

2- األداء القطاعي لالقتصاد  

البيانات غير متاحة جلمهورية الصومال

3- مؤشرات املالية العامة والدين

20152019202020212022الوحدة

العجز/ الفائض 
الكلي كنسبة من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي
%n/an/an/an/an/a

الدين العام كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%n/an/an/an/an/a

إجمالي الدين العام 
اخلارجي كنسبة 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
%93.0107.439.336.735.5

املصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات تقرير

World Economic Outlook أكتوبر 2021.
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4- مؤشرات ميزان املدفوعات

20152019202020212022الوحدة 

ميزان السلع 
واخلدمات 

مليار 
n/an/an/an/an/aدوالر

ميزان احلساب 
اجلاري

مليار 
 - 0.92 - 0.93 - 0.86 - 0.67 - 0.34دوالر

ميزان احلساب 
اجلاري كنسبة 

من الناجت احمللي 
اإلجمالي

%8.3 - 13.1 - 17.2 - 17.2 - 15.6 - 

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر 

الواردة
مليون 
303447n/an/an/aدوالر

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير
World Economic Outlook

أكتوبر 2021، وبيانات االستثمار األجنبي املباشر
من تقرير االستثمار العاملي الصادر عن األونكتاد.

ثانياً: التقييم على مستوى أهم المؤشرات 

الدولية: 

1- مؤشرات احلوكمة

201520192020

الترتيبالترتيبالترتيب

1.482.902.90مؤشر املشاركة واملساءلة

1.902.831.89مؤشر االستقرار السياسي

0.000.960.96مؤشر فاعلية احلكومة

0.961.922.40مؤشر جودة التشريعات

0.000.000.48مؤشر سيادة القانون

1.440.962.40مؤشر مكافحة الفساد

مالحظة: ترتيب الدول يف هذه املؤشرات يتراوح بن 1 و100 نقطة فقط، 
وكلما كانت قيمة املؤشر مرتفعة كلما كان أداء الدولة أفضل.
املصدر: بيانات مؤشرات احلوكمة الصادر عن البنك الدولي،

The Worldwide Governance Indicators )WGI(.
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2- مؤشر التنافسية العاملي

البيانات غير متاحة جلمهورية الصومال

3- مؤشر التنمية البشرية

البيانات غير متاحة جلمهورية الصومال

4- مؤشر االبتكار العاملي

البيانات غير متاحة جلمهورية الصومال

5- مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

201620182020

193193191الترتيب عاملياً

212121الترتيب عربياً

عدد الدول العربية / إجمالي 
193 /19321 /19321 /21الدول يف املؤشر

110116116متوسط الدول العربية

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة
املصدر: بيانات مؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية

E-Government Development Index )EGDI(
الصادر يف تقارير

UN E-Government Survey 
ألعوام 2016، 2018 و2020 حيث يصدر التقرير كل سنتن.
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)SDGs( 6- التنمية املستدامة

الترتيب عربياًالترتيب عاملياًقيمة املؤشرالسنة

2019n/an/an/a

202046.2116320
202145.616219

مالحظة: الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول تقدماً يف املؤشر
 وكلما ارتفعت قيمة الترتيب ضعف أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر التنمية املستدامة بتقرير التنمية املستدامة
 ألعوام 2019، 2020، و2021، الصادر عن

 https://dashboards.sdgindex.org

7- مؤشر الدول الهشة

2015201920202021

114.0112.3110.9110.9قيمة املؤشر

2222الترتيب عاملياً*

1222الترتيب عربياً*

9.18.89.19.2املؤشر الفرعي: االقتصاد

املؤشر الفرعي: عدم املساواة 
9.09.49.49.5االقتصادية

مالحظات *الترتيب رقم )1( يشير إلى أكثر الدول هشاشة وكلما
ارتفعت قيمة الترتيب حتسن أداء الدولة

املصدر: بيانات مؤشر الدول الهشة
Fragile States Index

باملوقع اإللكتروني
  https://fragilestatesindex.org
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ويجــب ان تلتــزم احلكومــة أيضــاً باإلصالحــات املؤسســية وإعــادة 
االنخــراط مــع املنطقــة مبــا يف ذلــك فــرص إعــادة بنــاء رأس املــال 
البشــري ورســم طريــق نحــو املرونــة االقتصاديــة والنمــو.254 كمــا 
يجــب األخــذ يف االعتبــار أهميــة االســتقرار السياســي حيــث 
قــد يــؤدي عــدم اليقــن السياســي املســتمر إلــى تأخيــر اســتكمال 

عمليــة النمــو وتســوية الديــون. 255

علــى صعيــد االســتثمار األجنبــي املباشــر، علــى الرغــم مــن أن 
باالســتثمار  ترحــب   )FGS( الصوماليــة  الفيدراليــة  احلكومــة 
األجنبــي املباشــر، إال أن الصومــال ال يــزال مكانــاً صعبــاً للقيــام 
 1991 عــام  يف  احلكومــة  انهيــار  أدى  فقــد  جتاريــة.  بأعمــال 
إلــى فتــرة مــن الصــراع واحلــرب العشــائرية. وعلــى الرغــم مــن 
ــزال  ــذ إنشــاء )FGS( عــام 2012، ال ي ــدم من إحــراز بعــض التق
وجــود  عــدم  مثــل  يواجهــون حتديــات  املســتثمرون احملتملــون 
إطــار قانونــي شــامل ونظــام قضائــي مدنــي غيــر قــادر علــى حــل 

النزاعــات وإنفــاذ العقــود وانتشــار الفســاد.256

ثالثاً: التعليق العام على جمهورية الصومال

يواصل الصومال إعادة بناء مؤسســات احلكم االقتصادي وســط 
ظــروف صعبــة. ومّكــن تنفيــذ اإلصــالح املســتمر، الصومــال مــن 
ــون  ــى تخفيــف عــبء الدي ــى يف احلصــول عل ــة األول ــوغ املرحل بل
وإعــادة االنخــراط الكامــل مــع املجتمــع الدولي يف مــارس 2020. 

ومــع ذلــك فــإن التســوية السياســية غيــر املكتملــة والضعــف 
أمــام الصدمــات )مثــل الكــوارث املرتبطــة باملنــاخ، وغــزو اجلــراد 
والفيضانــات( تهــدد الدولــة وتخفــض مــن التعــايف مــن الهشاشــة. 
71% وأن يســتمر  الفقــر عنــد  أن يظــل معــدل  املتوقــع  ومــن 
االجتاه يف عامي 2022 و2023. وســيتطلب تســريع وتيرة احلد 
مــن الفقــر تدخــالت سياســية لزيــادة اإلنتاجيــة وخلــق فــرص 

ــراء.  العمــل وتوســيع البرامــج املناصــرة للفق

لــدى الصومــال العديــد مــن الفــرص ميكــن اســتغاللها ومنهــا 
معــدل التحضــر الســريع واالســتخدام املتزايد للتقنيــات الرقمية، 
واالســتثمارات املخطــط لهــا يف قطاعــات مثــل الطاقــة واملوانــئ 
والتعليــم والصحــة، والتــي مــن شــأنها أن تدعــم النمــو االقتصادي 

وخلــق فــرص العمــل. 

الفصل الثاني الفصل الثاني

254- World Bank (2021). The World Bank in Somalia. https://www.worldbank.org/en/
country/somalia/overview#1

255- IMF (2021). Somalia : Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative-Re-
quest for Additional Interim Assistance. April 1, 2021. Country Report No. 
2021/069. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/04/01/

          Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative-Request-for-
          Additional-Interim-50330

256- 2021 Investment Climate Statements: Somalia. U.S. Department of State. https://  
www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/somalia
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ــة يف  ــي املباشــر الصافي ــت تدفقــات االســتثمار األجنب وتقلب
الصومــال كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي بشــكل كبيــر 
الفتــرة  الزيــادة خــالل  إلــى  الســنوات األخيــرة ومتيــل  يف 
1978-2019 منتهيــة عنــد 9% يف 2019، حيــث بلــغ صــايف 
تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الوافــدة إلــى الصومــال 

447 مليــون دوالر أمريكــي.257

يأتــي الصومــال يف الترتيــب األخيــر للــدول العربيــة حيــث 
كان نصيبهــا مشــروع واحــد فقــط مــن إجمالــي مشــاريع 
االســتثمار األجنبــي يف الوطــن العربــي، أنشــأ 72 فرصــة 

عمــل.258

ووفقــًا ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة الصــادر لعامــي 
ــاً  2018 و2020، جــاء ترتيــب الصومــال يف املرتبــة 191 عاملي
يف عــام 2020 مــن بــن 193 دولــة يغطيهــا التقريــر ويعكــس 
ذلــك تقــدم يف ترتيبــه بحوالــي مركزيــن مقارنــًة بعــام 2019 

ويحتــل املركــز األخيــر علــى مســتوى الــدول العربيــة.259

وعلــى صعيــد مؤشــر احلوكمــة العاملــي الصــادر عــن البنــك 
بــن  واألخيــر   22 املرتبــة  الصومــال  احتــل  الدولــي2020، 
الــدول العربيــة يف مؤشــر احلوكمــة وكان أداؤه ضعيفــاً جــداً 
يف كافــة املؤشــرات الفرعيــة. أمــا أدنــى أداء فجــاء ملؤشــر 
ســيادة القانــون ومؤشــر فاعليــة احلكومــة ومؤشــر االســتقرار 

السياســي.260

وبالنســبة ملؤشــر الــدول الهشــة 2021 تعــد الصومــال مــن أكثــر 
الــدول هشاشــة واحتــل املرتبــة الثانيــة علــى املســتوى الدولــي 

والعربــي يف 2020 مــن حيــث مؤشــر الهشاشــة.261

الفصل الثاني الفصل الثاني

257- knoema (2021). Somalia - Net foreign direct investment inflows in % of GDP . 
https://knoema.com/atlas/Somalia/topics/Economy/Balance-of-

         Payments-Capital-and-financial-account/Net-FDI-inflows-percent-of-GDP

258-  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (2021). التقرير السنوي ملناخ 
- https://www.dhaman.net/ar/economic .2021 االستثمار في الدول العربية
   publications

259- United Nations (2020). UN E-Government Survey 2020. https://publicad-
ministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

260- World Bank (2020). Worldwide Governance Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

261- Fragile States Index. The Fund for Peace. https://fragilestatesindex.org
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الفصل الثالث: 
نموذج التنمية العربية المقترح 

)نموذج جودة الحياة(
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األفــراد  حيــاة  علــى  أثــر  عامليــة، ممــا  وبيئيــة  واجتماعيــة 
واملجتمعــات بعــدة طــرق مختلفــة ومــا تبعهــا مــن آثــار قصيــرة 
املــدى وطويلــة األجــل. وتفاقمــت آثــار الوبــاء بســبب حتديــات 
جــودة احليــاة املوجــودة مــن قبــل ومنهــا تلــوث الهــواء، والكثافــة 
الســكانية املرتفعــة وانعــدام األمــن الوظيفــي واملالــي وتدهــور 

ــة.262 ــة وانتشــار األمــراض املزمن ــة الصحي احلال

كمــا أدى الوبــاء أيضــاً إلــى زيــادة االهتمــام بالتهديــدات التــي 
املســتوطنات  تدميــر  مثــل  البيولوجــي  التنــوع  لهــا  يتعــرض 
الطبيعيــة واســتغالل احليــاة البريــة ممــا يزيــد مــن خطــر 
انتقــال األمــراض املعديــة، ولذلــك فــإن حتقيــق جــودة احليــاة 
األمم  خــالل  مــن  دوليــاً  مطلبــاً  أصبــح  والــدول  للشــعوب 
ــادة  ــق وزي ــى حتقي ــي تســعى إل ــة املؤسســات الت املتحــدة وكاف

جــودة احليــاة للشــعوب. 

مفهــوم جــودة احليــاة هــو مفهــوم متعــدد النطاقــات وال يوجــد 
لــه تعريــف موحــد نظــراً لطبيعتــه املتعــددة األبعــاد. حيــث 
يشــمل جوانــب مختلفــة مــن حيــاة اإلنســان مثــل: الصحــة، 
والتعليــم والرفــاه االجتماعــي والســعادة ومســتوى املعيشــة، 

3. 1 اإلطار المفاهيمي لنموذج جودة الحياة 

3. 1. 1 مفهوم وقياس جودة الحياة 

تظهــر جــودة احليــاة QOL(  Quality of Life( كهــدف صريــح 
أو ضمنــي يف السياســات االقتصاديــة وغيرهــا من السياســات 
العامــة منــذ فتــرة طويلــة، ولكــن لــم جتــد مــن الــدول اهتمامــاً 
ــاً نحــو حتقيــق  ملموســاً لتحقيقهــا، حيــث كان التركيــز ُمنصب
احمللــي  والنــاجت  للدخــل  مرتفعــة  اقتصــادي  منــو  معــدالت 
اإلجمالــي، وذلــك يف ظــل افتــراض أن املزيــد مــن الدخــل 
واالســتهالك يســاوي رفاهيــة أفضــل، وهــو مــا عــرض املفهــوم 
ــة  ــادات يف الدراســات والبحــوث االقتصادي ــن االنتق ــر م لكثي

واالجتماعيــة. 
وبحســب املنظمــات العامليــة، يُعــد النمــو االقتصــادي ُعنصــراً 
َهامــاً مــن عناصــر حتقيــق جــودة احليــاة، وليــس العنصــر 

الرئيســي كمــا كان يتــم قياســه يف املاضــي. 

القــوي  الترابــط  علــى  الضــوء  كوفيــد -19  أزمــة  وســلطت 
بــن النتائــج االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة حيــث انتقــل 
الوبــاء بســرعة مــن أزمــة صحيــة عامــة إلــى أزمــة اقتصاديــة 

الفصل الثالث الفصل الثالث

262 - OECD (2020), Building a coherent response for a sustainable post-COVID-19    
recovery, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/5b0fd8cd-en 
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وكذلــك الثقــة الشــخصية واالســتقرار السياســي واحلوكمــة 
قويــاً  ارتباطــاً  مرتبطــة  كعناصــر  الفســاد  علــى  والقضــاء 
بجــودة احليــاة وهــو مــا أدى إلــى إعــادة النظــر يف مفهــوم 

التنميــة وأدى إلعــالن أهــداف التنميــة املســتدامة.263

التنميــة  أهــداف  إعــالن  منــذ  احليــاة  جــودة  وأصبحــت 
املســتدامة لــأمم املتحــدة هدفــاً لالســتراتيجيات الدوليــة 
جــودة  وتُعــرف  السياســات.  لفعاليــة  ومؤشــراً  والوطنيــة 
احليــاة )QOL( علــى أنهــا تفاعــل بــن االحتياجــات البشــرية 
واإلدراك الذاتــي للوفــاء بهــا مــن خــالل الفــرص املتاحــة 

264 ثــالث مســتويات مجتمعــة:  لتلبيتهــا، والتــي تشــمل 

•  الفــرص املتاحــة لســد احتياجــات اإلنســان يف الوقــت احلاضــر 
ويف املســتقبل والتــي مت بنائهــا باالعتمــاد علــى: رأس املــال 
املالــي واملنتــج، والبشــري، والطبيعــي، واالجتماعــي. حيــث 
يوفــر رأس املــال املالــي اإلنتــاج االقتصــادي، علــى الرغــم 

مــن أنــه ليــس منتجــاً بحــد ذاتــه، ويشــير إلــى نظــام امللكيــة أو 
التحكــم يف رأس املــال املــادي الــذي يتكــون مــن األصــول املادية 
الناجتــة والقــادرة علــى توفيــر تدفــق للســلع أو اخلدمــات. أمــا 
رأس املــال الطبيعــي فيتكــون مــن املــوارد وخدمــات النظــام 
إلــى  البشــري  املــال  رأس  ويشــير  الطبيعــي  للعالــم  البيئــي 
القــدرات اإلنتاجيــة للفــرد، ســواء املوروثــة أو املكتســبة مــن 
خــالل التعليــم والتدريــب. ويتكــون رأس املــال االجتماعــي مــن 
مخــزون الثقــة والتفاهــم املتبــادل والقيــم املشــتركة يف املجتمــع 

ــارة للجــدل واألصعــب يف القيــاس.  وهــو املفهــوم األكثــر إث

•  االحتياجــات البشــرية مــن: الكفــاف، والتكاثــر، واألمــن، واملودة 
والتفاهــم واملشــاركة والراحــة والروحانيــات واإلبــداع والهويــة 

واحلرية.
•  الرفــاه الشــخصي )الســعادة واملنفعــة والرفاهيــة( لأفــراد 

واجلماعــات.265

بنــاءاً علــى هــذا التعريــف الشــامل يتمثــل دور السياســات يف 
ــق الظــروف  ــة االحتياجــات البشــرية وخل ــق الفــرص لتلبي خل
التــي تزيــد مــن احتماليــة اســتفادة أفــراد املجتمــع بشــكل 

ــال مــن هــذه الفــرص. فع

الفصل الثالث الفصل الثالث

263 - Remeikienė, R., Gasparėnienė, L., Chadyšas, V., and Raistenskis, E. (2020). Links 
between corruption and quality of life in European Union, Entrepreneurship and 
Sustainability Issues 7(4): 2664-2675. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(7)

264 -  Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., Danigelis, N. L., 
Dickinson, J., Elliott, C., Farley, J., Elliott Gayer, D., MacDonald Glenn, L., Huds-
peth, T. R., Mahoney, D. F., McCahill, L., McIntosh, B., Reed, B., Abu Turab Rizvi, 
S., Rizzo, D. M., Simpatico, T., and Snapp, R. (2003). An integrative approach 
to quality of life measurement, research, and policy, Surveys and Perspectives 
Integrating Environment and Society, 1, 11-15. https://doi.org/10.5194/sapi-
ens-1-11-2008

265- Goodwin, N.R. (2003). Five kinds of capital: Useful concepts for sustainable 
development, Global Development and Environment Institute. Working Paper 
NO. 03-07 https://doi.org/10.22004/ag.econ.15595
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ــاة محــل جــدل  ــاس املناســب جلــودة احلي كان التعريــف والقي
ويف تطــور مســتمر وهنــاك الكثيــر مــن املقاييــس علــى املســتوى 

الدولــي حاولــت قياســها ومــن أهمهــا: 

)HDI( مؤشر التنمية البشرية

يُعــد هــذا املقيــاس األكثــر شــيوعاً للتنميــة ويجمع بــن مقاييس 
العمــر املتوقــع والتعليــم ومســتوى املعيشــة، يف محاولــة لتحديد 
اخليــارات املتاحــة لأفــراد داخــل مجتمــع معــن. يســتخدم 
ــة البشــرية يف  ــي مؤشــر التنمي برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ
تقريــر التنميــة البشــرية منــذ عــام 2010 ثــم مت تطويــر املفهــوم 
وقــدم تقريــر التنميــة البشــرية مؤشــر التنميــة البشــرية املعــدل 

266.)IHDI( حســب الالمســاواة

مؤشر السعادة العاملية

ــة  ــي الصــادر يف 2018 هــو مســح حلال ــر الســعادة العامل تقري
الســعادة العاملية. ويصنف التقرير 156 دولة حســب مســتويات 
الســعادة وهــو مــا يعكــس االهتمــام العاملــي املتزايــد باســتخدام 
التنميــة  علــى جــودة  الكبيــرة كمؤشــر  والرفاهيــة  الســعادة 
البشــرية، وهــو مــا مكــن احلكومــات واملجتمعــات واملنظمــات 

باســتخدام البيانــات املناســبة لتســجيل الســعادة مــن أجــل 
متكــن السياســات مــن توفيــر حيــاة أفضــل. مت تطويــر هــذا 
ــل األمم املتحــدة ونشــره مؤخــراً  ــر مــرة أخــرى مــن قب التقري
جنبــاً إلــى جنــب مــع مؤشــر التنميــة البشــرية ويجمــع هــذا 
التقريــر بــن التدابيــر املوضوعيــة والذاتيــة لتصنيــف البلــدان 

حســب الســعادة.267

مؤشر الكوكب السعيد 

مت إصــدار املؤشــر يف عــام 2006 كمقيــاس جلــودة احليــاة مــن 
حيــث أنــه باإلضافــة إلــى احملــددات القياســية للرفاهيــة، فإنــه 
يســتخدم البصمــة البيئيــة لــكل بلــد كمؤشــر. نتيجــة لذلــك ال 
تُهيمــن دول أوروبــا وأمريــكا الشــمالية علــى هــذا اإلجــراء. 
وبــدالً مــن ذلــك تصــدرت قائمــة 2012 كوســتاريكا وفيتنــام 

وكولومبيــا.268
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266 - UNDP (2020). Human Development Index. United Nations Development 
Programme. https://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

267 - World Happiness Report. https://worldhappiness.report

268- Happy Planet Index. https://happyplanetindex.org
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 )ISEW( مؤشر الرفاه االقتصادي املستدام

احمللــي  النــاجت  اســتبدال  إلــى  يهــدف  اقتصــادي  مؤشــر 
اإلجمالــي )GDP( وهــو مؤشــر االقتصــاد الكلــي الرئيســي 
لنظــام احلســابات القوميــة )SNA(. بــدالً مــن مجــرد جمــع كل 
النفقــات مثــل النــاجت احمللــي اإلجمالــي وتتــم موازنــة اإلنفــاق 
االســتهالكي بعوامــل مثــل توزيــع الدخــل والتكلفــة املرتبطــة 
بالتلــوث والتكاليــف األخــرى غيــر املســتدامة. التقريــر مشــابه 
ملؤشــر التقــدم احلقيقــي )GPI(، حيــث يتــم حتديــد مؤشــر 
الرفاهيــة االقتصاديــة املســتدامة )ISEW(  تقريبــاً مــن خــالل 

الصيغــة التاليــة:

= )ISEW( مؤشر الرفاهية االقتصادية املستدامة

    االستهالك الشخصي
+  النفقات العامة غير الدفاعية

-  النفقات الدفاعية اخلاصة 
+  تكوين رأس املال

+  خدمات العمالة املنزلية 
-  تكاليف التدهور البيئي 

-  إهالك رأس املال الطبيعي

3. 1. 2  دوافع بناء نموذج جودة الحياة

واإلطار المقترح 

الدافــع األساســي لبنــاء منــوذج التنميــة القائــم علــى جــودة 
ــاءاً  احليــاة للوطــن العربــي هــي اخلريطــة التاليــة للعالــم، وبن
علــى مؤشــر الســعادة العاملــي كأحــد مؤشــرات جــودة احليــاة 

ــة. ــدول العربي ــى ال الســابق عرضهــا ولكــن يضــم ويركــز عل

الفصل الثالث الفصل الثالث

269

269 -  The Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW) for Flanders 1990-2013. 
https://en.vmm.be/news/archive/the-index-for-sustainable-economic-wel-
fare-isew-for-flanders-1990-2013
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6.98 - 7.59
6.51 - 6.98 
5.98 - 6.51 
5.75 - 5.98  
5.20 - 5.75   
4.90 - 5.20    
4.68 - 4.90     
4.33 - 4.68      
3.90 - 4.33       
2.84 - 3.90        

-World Happiness Index - https://countryeconomy.com/demography/world - 270  الشكل رقم )35(: مؤشر السعادة العاملي270

happiness-index
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اعتمــدت األمم املتحــدة علــى مؤشــر الســعادة كمؤشــر تنمــوي 
رئيســي للــدول بــدالً مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي منــذ عــام 
2012 تقريبــاً، وقــد صــدر التقريــر األول للســعادة يف 1 إبريــل 
2012 وحــدد هــذا التقريــر حالــة الســعادة يف العالــم وأســباب 
الســعادة والبــؤس واآلثــار السياســية التــي بــرزت عنــد دراســة 
احلــاالت. ومنــذ عــام 2015 بــدأ تقريــر الســعادة يصــدر بشــكل 
ســنوي دوري يف يــوم 20 مــارس وهــو اليــوم الــذي اختارتــه األمم 
املتحــدة ليكــون اليــوم العاملــي للســعادة. ويعتمــد تقريــر األمم 
املتحــدة بشــكل أساســي علــى اســتطالعات رأي مؤسســة غالــوب 

.)The Gallup World(

تشــمل املتغيرات الســتة الرئيســية يف هذا التقرير حول الســعادة 
العامليــة مــا يلــي: نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللي اإلجمالــي 
ومتوســط العمر املتوقــع للفــرد والصحــة والدعــم االجتماعــي 
ــرارات  ــار واتخــاذ ق ــة االختي ــة وحري ــة الدول للمواطــن يف حكوم
احليــاة يف الدولــة ودرجــة الســخاء )هــل تبــرع األفــراد باملــال 
ــر( ودرجــة الفســاد  ــة يف الشــهر الســابق للتقري ــات خيري جلمعي

يف الدولــة. 

وتتــراوح قيمــة املؤشــر مــن 0 األقــل ســعادة و10 األكثــر ســعادة 
وتعكــس خريطــة العالــم أن مســتوى الســعادة يف الوطن العربي 
بصفــة عامــة بــن ضعيــف أو متوســط باســتثناء دول اخلليــج 
العربــي التــي تتمتــع مبســتوى ســعادة مرتفــع وفقــاً للمؤشــر 
املقــاس وذلــك لتميزهــا يف املؤشــر الفرعــي ملتوســط نصيــب 

الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. 

الــدول األكثــر  تكامــل  املقتــرح علــى شــرط  النمــوذج  يقــوم 
شــرط  وهــو  ككل  العربــي  الوطــن  ســعادة  لتحقيــق  ســعادة 
ضــروري ولكنــه غيــر كايف ألن شــرط الكفايــة يتوقــف علــى 

موقــف ورغبــة كل دولــة.

الفصل الثالث الفصل الثالث
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اإلطار العام لجودة الحياة 

مت االعتمــاد يف تصميــم اإلطــار العــام جلــودة احليــاة علــى 
اإلطــار العــام الــذي مت تصميمــه مــن قبــل منظمــة التعــاون 

االقتصــادي والتنميــة بعــد كوفيــد-19.

  .2021(. COVID-19 and Well-being: Life in the Pandemic. OECD Publishing, Paris( OECD - 271 الشكل رقم )36(: اإلطار العام جلودة احلياة271

https://www.oecd.org/wise/COVID-19-and-Well-being-Highlights.pdf

الفصل الثالث الفصل الثالث



3. 2  ممكنات نموذج جودة الحياة المقترح 

3. 2. 1  نموذج جودة الحياة المقترح 

ــاة كنمــوذج للنمــو يف  ــق اإلطــار الســابق جلــودة احلي إن حتقي
الوطــن العربــي يتطلــب انتهــاج سياســات علــى مســتوى الــدول 
واإلقليــم تأخــذ يف االعتبــار جميــع عناصــر جــودة احليــاة 
بشــكل شــامل يف الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم 
والنمــو األخضــر والشــعور القــوي باالرتبــاط باملجتمــع احمللــي. 
ويتطلــب ذلــك منوذجــاً ُمركبــاً لــه مقومــات وممكنــات وأهــداف 
تشــغيلية وأهــداف وســيطة لتحقيــق الهــدف النهائــي وهــو 

جــودة احليــاة.

احليــاة  جــودة  منــوذج  باختصــار  التالــي  الشــكل  ويوضــح 
والعالقــات بــن املمكنــات واألهــداف والتــي مت اســتنتاجها مــن 
خــالل األدبيــات حيــث أثبتــت أهميــة وضــرورة هــذه املمكنــات 
ــا. ــا أو ضعفه ــة مــن غيابه ــدول العربي ــي معظــم ال ــي يعان والت
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2.2.3   دالئل بناء النموذج )الدراسات السابقة(

مت إثبــات العالقــة بــن األبعــاد املختلفــة للنمــوذج يف كثيــر 
مــن الدراســات التطبيقيــة وخاصــًة العالقــة بــن ممكنــات 
النمــو التــي جتعــل النمــو كهــدف تشــغيلي لتحقيــق األهــداف 

الوســيطة والهــدف النهائــي.

الُممكن: الحوكمة وجودة المؤسسات

واملســاءلة،  املشــاركة  منهــا:  كثيــرة  قياســها مبتغيــرات  يتــم 
االســتقرار السياســي، فاعليــة احلكومــة، جــودة التشــريعات، 

ســيادة القانــون، مكافحــة الفســاد.

272Farhan Ahmed, et al. )2021(  :الدراسة

الهــدف: مت تطبيــق الدراســة علــى دول جنــوب شــرق آســيا 
)2000-2018( ومت اســتخدام مؤشــر البنــك الدولــي للحوكمة 

يف النمــوذج القياســي الــذي مت تطبيقــه.

النتائــج: جــودة املؤسســات والتنميــة املاليــة مــن أهــم ممكنــات 
حتقيــق النمــو االقتصــادي األخضــر علــى املــدى الطويــل.

273Christoforidis, et al.)2021( :الدراسة

مســتهلكة  دولــة   18 مــن  أكثــر  علــى  تطبيقهــا  مت  الهــدف: 
للطاقــة النوويــة  )1995-2017( ومت اســتخدام مؤشــر احلريــة 

االقتصاديــة كمتغيــر ُمعبــر عــن جــودة املؤسســات.

ــى  النتائــج: أثبتــت الدراســة أن جــودة املؤسســات تســاهم عل
ــادة معــدالت النمــو والتوجــه الســتخدام  املــدى الطويــل يف زي

الطاقــة النظيفــة.

Abdelaziz and Mahdy )2022 ( :الدراسة

الشــرق  منطقــة  مــن  دولــة   23 علــى  التطبيــق  مت  الهــدف: 
إفريقيــا. وشــمال  األوســط 

النتائــج: توصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيــر إيجابــي جلــودة 
مرتفعــة  الــدول  يف  االقتصــادي  النمــو  علــى  املؤسســات 

الدخــل. ومنخفضــة  ومتوســطة 

الفصل الثالث الفصل الثالث

272 - Ahmed, F., Shazia, K., Pervaiz, A. and Shabbir, A. )2021(. Do institutional quality 

and financial development affect sustainable economic growth? Evidence from 

South Asian countries, Borsa Istanbul Review, 22. 10.1016/j.bir.2021.03.005.

274

273 - Christoforidis, T., Katrakilidis, C., Karakotsios, A. and Dimitriadis, D. )2021(. 

The dynamic links between nuclear energy and sustainable economic growth. 

Do institutions matter?. Progress in Nuclear Energy, 139. 103866. 10.1016/j.

pnucene.2021.103866.

274 - Abdelaziz, S. and Mahdy, E )2022(. Institutional quality and economic growth: 

An empirical analysis on MENA region, Scientific Journal for Economics and 

Commerce, 9)52(, pp. 325- 354. DOI 10.21608/JSEC.2022.227498
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الممكن: االستقرار السياسي

275Aisen and Veiga )2011( :الدراسة

الهــدف: عينــة تغطــي 169 دولــة علــى فتــرات مكونــه مــن 5 

ســنوات مــن )1960 إلــى 2004(.

النتائج: خلصت إلى أن عدم االســتقرار السياســي يؤثر ســلباً 
علــى النمــو مــن خــالل خفــض معــدالت منــو اإلنتاجيــة وإلــى 
مســتوى أقــل يف درجــة وتراكــم رأس املــال املــادي والبشــري. 
وأخيــراً احلريــة االقتصاديــة والعرقيــة والتجانــس مفيــد للنمــو 
يف حــن أن الدميقراطيــة قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي ضئيــل.

276Radu )2015( :الدراسة

الهــدف: الغــرض هــو حتليــل تأثيــر االســتقرار السياســي علــى 
النمــو االقتصــادي يف رومانيــا واســتنتاج مــدى تأثيــر هــذا 

العامــل السياســي كشــرط لنمــو مســتقبلي ومســتدام.

النمــو  يف  مهــم  دور  لــه  السياســي  االســتقرار  النتائــج: 
االقتصــادي للبلــد. وتســاعد البيئــة السياســية املســتقرة يف 

بنــاء مســار متماســك ومســتمر للتنميــة املســتدامة.

الممكن: التحول الرقمي

277Arsić )2020( :الدراسة

الهــدف: دراســة أثــر التحــول الرقمي علــى النمو االقتصادي 
واإلنتاجية والبطالة

النتائــج: أوضحــت أن زيــادة االســتثمار العــام يف البنيــة 
الضريبيــة  واحلوافــز  األساســية،  والبحــوث  التحتيــة 
اخلــاص  القطــاع  يف  باالبتــكارات  املرتبطــة  واإلعانــات 
تــؤدي إلــى  تعزيــز وتســريع منــو اإلنتاجيــة يف املســتقبل 
مــن خــالل تعزيــز ريــادة األعمــال وإصــالح نظــام التعليــم. 
ومــن املتوقــع أن يــؤدي تطويــر ونشــر الرقمنــة والتقنيــات 
األخــرى إلــى تســارع طفيــف يف اإلنتاجيــة، بينمــا مــن غيــر 
احملتمــل حــدوث منــو هائــل يف اإلنتاجيــة ومــن احملتمــل أن 
يكــون التأثيــر الصــايف للرقمنــة علــى التوظيــف ســلبياً لكنــه 
غيــر مؤكــد إلــى أي مــدى ســيعوضه ارتفــاع يف توافــر الســلع 
واخلدمــات وإنشــاء أنــواع جديــدة مــن الســلع واخلدمــات. 

الفصل الثالث الفصل الثالث

275 - Aisen, A. and Veiga, F.J. )2011(. How Does Political Instability Affect 

Economic Growth? IMF working paper WP/11/ 12 . https://www.imf.org/

external/pubs/ft/wp/2011/wp1112.pdf

276 - Radu, M. )2015(. Political Stability - A Condition for Sustainable Growth in 

Romania? Procedia Economics and Finance, 30, pp. 751- 757.

 277 - Arsić, M. )2020(. Impact of Digitalisation on Economic Growth, Productivity 

and Employment, Economic Themes, Vol. 58)4(, pp. 431- 457

 http://dx.doi.org/10.2478/ethemes-2020 -2005.

 https://doi.org/10.1016/S2212- 5671 (15) 01324 - 6 
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وســيعتمد التوظيــف علــى ســرعة تعديــل نظــام التعليــم مــع 
التغيــرات التكنولوجيــة ومتطلبــات ســوق العمــل وكذلــك علــى 

إمكانيــات التعليــم املهنــي والتغييــر يف املؤهــالت.
278El-Darwiche, et al.)2013( :الدراسة

الهــدف: دراســة عــن تأثيــر اخلدمــات الرقميــة علــى النمــو 
ــة. ــدول املتقدمــة والنامي ــق فــرص العمــل يف ال االقتصــادي وخل

النتائــج: تعــد اخلدمــات الرقمية املتصلة بواســطة املســتهلكن 
واملؤسســات واحلكومــات محــرك اقتصــادي رئيســي يســرع 
النمــو ويســهل خلــق فــرص العمــل. ووجــدت الدراســة أن تأثيــر 

الرقمنــة يتفــاوت حســب الدولــة والقطــاع.

تتمتــع االقتصــادات املتقدمــة بفوائــد منــو اقتصــادي أعلــى 
ــق  ــة وتســتفيد االقتصــادات الناشــئة يف خل بنحــو 25 يف املائ
فــرص العمــل بنســبة مماثلــة. يعود الســبب الرئيســي الختالف 
آثــار الرقمنــة إلــى الهيــاكل االقتصاديــة لالقتصــادات املتقدمــة 

والناشــئة.

حيــث تعتمــد الــدول املتقدمــة بشــكل رئيســي علــى االســتهالك 
احمللــي ممــا يجعــل القطاعــات غيــر القابلــة للتــداول التجــاري 
الرقمنــة علــى  تعمــل  املتقدمــة،  االقتصــادات  ففــي  مهمــة، 

حتســن اإلنتاجيــة ولهــا تأثيــر ملمــوس علــى النمــو. علــى 
النقيــض مــن ذلــك فــإن األســواق الناشــئة أكثــر توجهــاً نحــو 
التصديــر ومدفوعــة بالقطاعــات القابلــة للتــداول لذلــك يتوقع 
ــر  ــى التوظيــف أكث ــة عل ــر الرقمن ــر لتأثي ــق مكاســب أكب حتقي

مــن تأثيرهــا علــى النمــو.
279 Pohjola )2000(  :الدراسة

الهــدف: تكنولوجيــا املعلومــات والنمــو االقتصــادي: حتليــل 
ــدول ــر ال عب

النتائــج: تستكشــف هــذه الورقــة آثار االســتثمار يف تكنولوجيا 
ــى النمــو االقتصــادي يف مقطــع عرضــي لـــ 39  املعلومــات عل
دولــة يف الفتــرة )1980-1995( مــن خــالل تطبيــق منــوذج 
واضــح للنمــو االقتصــادي النســخة املعــززة مــن منــوذج النمــو 
الكالســيكي اجلديــد )Solow(. وتشــير النتائــج املســتندة إلــى 
عينــة كاملــة مــن 39 دولــة إلــى أن رأس املــال املــادي هــو عامــل 
رئيســي يف النمــو االقتصــادي يف كل مــن البلــدان املتقدمــة 
والناميــة، ونفوذهــا أكبــر حتــى ممــا قــد تــدل عليــه  حصــة 

الدخــل مــن رأس املــال يف حســابات الدخــل القومــي. 

الفصل الثالث الفصل الثالث

278- El-Darwiche, B; Friedrich, B; Koster, A., Singh, M. )2013( Digitization for economic 

growth and job creation: Regional and industry perspectives. https://www.strategyand.

pwc.com/m1/en/reports/digitization-for-economic-growth-and-job-creation.pdf

279- Pohjola, M. )2000(. Information Technology and Economic Growth: A Cross-

Country Analysis . Working Papers No. 173. The United Nations University. 

https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp173.pdf
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ولكــن ال يبــدو أن رأس املــال البشــري وال تكنولوجيــا املعلومــات 
ــع  ــي. وم ــي اإلجمال ــاجت احملل ــى منــو الن ــر عل ــر كبي ــا تأثي لهم
ذلــك فــإن االســتثمار يف تكنولوجيــا املعلومــات لــه تأثيــر قــوي 
علــى النمــو االقتصــادي يف العينــة األصغــر مــن 23 دولــة 
متقدمــة )ECDO(، ويــكاد يكــون تأثيــره كبيــراً مثــل تأثيــر 

ــال.  ــة رأس امل بقي

ولكــن نظــراً ألن حصــة اســتثمار تكنولوجيــا املعلومــات يف 
ــزال  ــى الرغــم مــن منوهــا، ال ت ــي، عل ــي اإلجمال ــاجت احملل الن
أقــل بكثيــر مــن حصــة االســتثمار غيــر املتعلــق بتكنولوجيــا 
مــال  لــرأس  االجتماعــي  العائــد  صــايف  فــإن  املعلومــات، 
تكنولوجيــا املعلومــات أكبــر بكثيــر مــن العائــد علــى رأس املــال 
ــل 4 يف  ــات: 60-80% مقاب ــا املعلوم ــق بتكنولوجي ــر املتعل غي
التوالــي، أي أن العائــد املقــدر مرتفــع للغايــة؛  املائــة علــى 
ــدات و12-10  ــى االســتثمار يف املع ــد عل ــف العائ ــي ضع حوال
ضعــف العائــد علــى البحــث والتطويــر الــذي مت احلصــول 

عليــه يف منــاذج مماثلــة لتلــك املطبقــة هنــا.

280Yousefi )2011( :الدراسة

املعلومــات  تكنولوجيــا  تأثيــر  يف  الدراســة  تبحــث  الهــدف: 
الــدول  مــن  أدلــة  االقتصــادي:  النمــو  علــى  واالتصــاالت 

والناميــة. املتقدمــة 

النتائــج: أثبتــت الدراســة أن تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت 
املرتفــع  الدخــل  ذات  الفئــات  منــو  يف  رئيســياً  دوراً  تلعــب 
واملتوســط، لكنها تفشــل يف املســاهمة يف منو بلدان املجموعة 
ذات الدخــل املتوســط األدنــى. تشــير هــذه النتائــج إلــى أن 
واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا  يف  االســتثمار  مســتوى 
ــة ذات الشــريحة  ــدان النامي ــو يف البل ــطء النم ــس ســبباً لب لي

ــدان املتوســطة كمــا كان يُعتقــد ســابقاً. ــا مــن البل الدني

الفصل الثالث الفصل الثالث

280- Yousefi, A. )2011( The impact of information and communication 

technology on economic growth: evidence from developed and developing 

countries, Economics of Innovation and New Technology, 20:6, 581-
596, DOI: 10.1080 /10438599.2010.544470
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281George, et al.)2020(  :الدراسة

الهــدف: تســاعد التقنيــات الرقميــة يف مواجهــة التحديــات 
الكبــرى ملواجهــة تغيــر املنــاخ وتعزيــز التنميــة املســتدامة. ومــع 
التقنيــات الرقميــة، تبنــت املنظمــات الرياديــة مناهــج مبتكــرة 
ملواجهــة التحديــات املجتمعيــة التــي تبــدو مســتعصية علــى 
احلــل؛ وهــو مــا يطلــق عليــه  أنشــطة االســتدامة الرقميــة، 
مــن خــالل التركيــز علــى صنــدوق األدوات الرقميــة الــذي 

تســتخدمه املنظمــات الرائــدة.

النتائــج: خلصــت الدراســة إلــى أن االســتدامة الرقميــة ميكــن 
واالبتــكار  األعمــال  ريــادة  يف  التجريبــي  التقــدم  أن حتفــز 
واالســتراتيجية مــع إمكانيــة إحــداث تأثيــر إيجابــي باإلضافــة 
إلــى طــرق جديــدة للتفكيــر حــول الثقــة واملنطــق املؤسســي.

الممكن: الحكومة اإللكترونية

282Malik and Majeed )2021( :الدراسة

احلكومــة  تأثيــر  قيــاس  إلــى  الدراســة  هدفــت  الهــدف: 
اإللكترونيــة علــى النمــو االقتصــادي. باســتخدام دالــة اإلنتــاج 
النمــو  علــى  اإللكترونيــة  احلكومــة  تأثيــر  لدراســة  الكلــي 
ــة يف  ــات اخلاصــة بـــ 147 دول االقتصــادي، باســتخدام البيان
جميــع أنحــاء العالــم خــالل الفتــرة مــن 2003 إلــى 2012.

للحكومــة  الهــدف االســتراتيجي  أن  إلــى  خلصــت  النتائــج: 
العامــة.  اخلدمــات  تقــدمي  كفــاءة  تعزيــز  هــو  اإللكترونيــة 
احلكومــة  مــع  التكيــف  يف  الزيــادة  أن  النتائــج  وأوضحــت 

مرتفــع. اقتصــادي  منــو  إلــى  تــؤدي  اإللكترونيــة 
  283Al-Refai )2020( :الدراسة

الهــدف: تهــدف لدراســة تأثيــر احلكومــة اإللكترونيــة علــى 
النمــو االقتصــادي يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. وتغطــي 
مجموعــة البيانــات املســتخدمة يف الدراســة الفتــرة مــن 2003 

إلــى 2018.

الفصل الثالث الفصل الثالث

281- George, G.; Merrill, R.K.; Schillebeeckx, S.J.D. )2020(. Digital sustainability and 

entrepreneurship: How digital innovations are helping tackle climate change 

and sustainable development. Entrepreneurship Theory and Practice, 45)5(, pp. 

999 - 1027. https://journals.sagepub.com/doi/ 10.1177 /1042258719899425

282- Malik, A. and Majeed, M.T. )2021(. E-government and economic growth: A cross-

country analysis, Journal of Economics and Management Sciences, 1)1(, pp. 28 - 45.

283- Al-Refai, M.S. )2020(. The impact of e-government on economic growth in GCC 

countries, International Review, 1 - 2, pp. 18- 26.
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                 النتائج: أوضحت النتائج:

 - هنــاك أدلــة علــى أن تطويــر احلكومــة اإللكترونيــة حفــز النمــو 
االقتصــادي يف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي خــالل العقدين 

املاضين. 

- بأخــذ املكونــات املختلفــة للحكومــة اإللكترونيــة تبــن أن مؤشــر 
اخلدمــات عبــر اإلنترنــت ومؤشــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت 

فقــط لهمــا تأثيــرات إيجابيــة علــى النمــو االقتصــادي. 

دول  أربــع  يف  اإللكترونيــة  للحكومــة  اإليجابــي  األثــر  ثبــت   -
ــة الســعودية  ــة العربي ــت واململك ــن والكوي ــط، وهــي البحري فق
واإلمــارات العربيــة املتحــدة. يف ُعمــان وقطــر - التأثيــر ليــس 

ذا داللــة إحصائيــة.

الممكن: الحوكمة ومكافحة الفساد

284Dzhumashev )2014( :الدراسة

جــودة  تؤثــر  كيــف  حتليــل  إلــى  الدراســة  هدفــت  الهــدف: 
احلوكمــة وحجــم اإلنفــاق العــام والتنميــة االقتصاديــة علــى 

االقتصــادي. والنمــو  البيروقراطــي  الفســاد  بــن  العالقــة 

الفســاد  بــن  التفاعــل  أن  إلــى  التحليــل  خلــص  النتائــج: 
ــدوره يحــدد  ــذي ب ــام وال واحلوكمــة يشــكل كفــاءة اإلنفــاق الع

آثــار منــو الفســاد. 

وتــؤدي ممارســات مكافحــة الفســاد إلــى حتســن الكفــاءة 
االقتصاديــة فقــط عندمــا يكــون حجــم احلكومــة الفعلــي أعلــى 
مــن املســتوى األمثــل، وأن حــدوث الفســاد يرتبــط عكســياً 
مــع التنميــة االقتصاديــة، حيــث أنــه مــع التنميــة االقتصاديــة 

ــي ينخفــض الفســاد.  ــدل األجــور وبالتال ــع مع يرتف

اســتهداف  أن  يف  للسياســة  الرئيســي  املضمــون  ويتمثــل 
املتهربــن مــن الضرائــب بــدالً مــن البيروقراطيــن يكــون أكثــر 
فعاليــة مــن حيــث احلــد مــن الفســاد وحتســن إمكانــات النمــو 

لالقتصــاد.

الفصل الثالث الفصل الثالث

284 - Dzhumashev, R. )2014(. Corruption and growth: The role of governance, public 

spending, and economic development, Economic Modelling, 37, pp. 202- 215. 

https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.007
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 285Biscione and Muco )2021( :الدراسة

الهــدف: الهــدف هــو التحقيــق يف تأثيــر احلكــم الرشــيد علــى 
النمــو االقتصــادي يف دول البلقــان، وبالتحديــد قيــاس أثــر 
الفســاد علــى منــو نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

النتائــج: خلصــت الدراســة إلــى أنــه يف بعــض دول منطقــة 
البلقــان مثــل ألبانيــا والبوســنة وكرواتيــا واليونــان وجمهوريــة 
مقدونيــا الشــمالية ورومانيــا وصربيــا وتركيــا يرتبــط الفســاد 

بشــكل ســلبي بنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي للفــرد. 

وتظهــر هــذه الدراســة أيضــاً أن الفســاد يف بعــض دول البلقــان 
مييــل إلــى االنخفــاض قبــل االنضمــام إلــى االحتــاد األوروبــي 
ــك  ــام. ويرجــع ذل ــد االنضم ــى بع ــاض حت ويســتمر يف االنخف
إلــى حقيقــة أنــه مــع عضويــة االحتــاد األوروبــي متيــل احلوكمة 
إلــى التحســن والتكيــف بســهولة أكبــر مــع قواعــد االحتــاد 

األوروبــي. 

ويتمثل املضمون الرئيســي للسياســة يف أن احلوكمة احملســنة 
تكــون أكثــر فاعليــة مــن حيــث احلــد مــن الفســاد وحتســن 
إمكانــات النمــو لالقتصــاد وأيضــاً تكامــل االحتــاد األوروبــي.

الممكن: تغيرات المناخ

286Dell, et al. )2008( :الدراسة

الهــدف: اســتخدمت الدراســة التبايــن الســنوي يف درجــات 
احلــرارة وهطــول األمطــار علــى مدى اخلمســن عامــاً املاضية 
لدراســة تأثيــر التغيــرات املناخيــة علــى النشــاط االقتصــادي 

يف جميــع أنحــاء العالــم.

النتائج: خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

- تــؤدي درجــات احلــرارة املرتفعــة إلــى انخفــاض كبيــر يف النمــو 
االقتصــادي يف الــدول الفقيــرة ولكــن تأثيرهــا ضئيــل يف الدول 

الغنية.
- أن ارتفــاع درجــات احلــرارة يقلــل مــن معــدالت النمــو يف الــدول 

الفقيرة.
- درجــات احلــرارة املرتفعــة لهــا تأثيــرات واســعة النطــاق يف 
الــدول الفقيــرة ممــا يقلــل اإلنتــاج الزراعــي واإلنتــاج الصناعــي 

واالســتثمار الكلــي ويزيــد مــن عــدم االســتقرار السياســي.
- يُظهــر حتليــل التحــوالت املناخيــة لعقــد أو أطــول آثــاراً ســلبية 

الفصل الثالث الفصل الثالث

285- Biscione, A., and Muco, K. )2021(. The impact of corruption and good 
governance on the economic growth of the Balkan countries. Journal Transition 

Studies Review, 28)2(, pp. 81- 92.  https://doi.org/10.14665/ 1614 -4007 -28 -2 

-005.

286- Dell, M.; Jones, B.F. and Olken, B.A. )2008(. Climate change and economic 

growth: Evidence from the last half century, NBER Working Paper No. 14132. 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14132/w14132.pdf
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288Roson and  Mensbrugghe (2012( :الدراسة

الهــدف: تهــدف الدراســة لقيــاس آثــار مجموعــة متنوعــة مــن 
ــاخ. وتشــمل هــذه  ــر املن ــة عــن تغي ــة الناجم ــار االقتصادي اآلث
اآلثــار: ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والتغيــرات يف غــالت 
احملاصيــل وتوافــر امليــاه  وصحــة اإلنســان والســياحة، والطلب 

علــى الطاقــة.

النتائــج: تتــم مقارنــة ســيناريوهن: مســار منــو أساســي بغــض 
النظــر عــن أي تأثيــر لتغيــر املنــاخ وحالــة واقعيــة مــع مراعــاة 
للتأثيــرات،  اإلجمالــي  النمــوذج احلجــم  ويُقِيّــم  التأثيــرات. 
وتوزيعهــا اإلقليمــي ومســاهمة كل تأثيــر محــدد يف التبايــن 

ــة.  ــام للدخــل والرفاهي الع

وتظهــر النتائــج علــى ســبيل املثــال علــى أن النــاجت احمللــي 
تغيــر  علــى  كبيــرة  بتأثيــرات  مرتبــط  احلقيقــي  اإلجمالــي 
املنــاخ، خاصــًة بالنســبة للــدول الناميــة وعلــى املــدى الطويــل، 
لذلــك هنــاك حاجــة إلــى سياســات التخفيــف / التكيــف جلعــل 

النمــو االقتصــادي  مســتداماً.

الفصل الثالث الفصل الثالث

287 - Robinson, J.; Bradley, M.; Busby, P.;  Connor, D.; Murray, A.; Sampson, B. and 

Soper, W. )2006(  Climate change and sustainable development: Realizing 
the opportunity, AMBIO: A Journal of the Human Environment 35)1(, pp. 
2 - 8 https://doi.org/10.1579/ 0044 -7447- 35.1.2

كبيــرة علــى النمــو يف البلــدان الفقيــرة. ويجــب أن تعكــس 
التأثيــرات املســتقبلية لتغيــر املنــاخ هــذه اآلثــار التاريخيــة، وأن 

ــى الــدول الفقيــرة قــد تكــون كبيــرة. التأثيــرات الســلبية عل

Robinson )2006( :الدراسة

الهــدف: تبحــث الدراســة يف تغيــر املنــاخ مــن منظــور التنميــة 
املســتدامة. ولتوضيــح كيــف ميكــن أن يغيــر هــذا النهــج جتــاه 
قضايــا تغيــر املنــاخ، فإنــه يقــدم تقاريــر عــن النتائــج التــي 
ــة مــن رجــال األعمــال واحلكومــة احملليــة  ــت إليهــا جلن توصل
وكنــدا،  البريطانيــة،  كولومبيــا  يف  األكادمييــن  واملمثلــن 
والذيــن مت تعيينهــم لتقــدمي املشــورة للحكومــة اإلقليميــة بشــأن 

ــاخ. ــر املن سياســات تغي

توفــر  قــد  التنميــة املســتدامة  اللجنــة أن  النتائــج: وجــدت 
وســيلة أكثــر فائــدة لتحقيــق أهــداف السياســات املرتبطــة 

باملنــاخ أكثــر مــن سياســة املنــاخ نفســها. 

وتناقــش الدراســة التطــورات الالحقــة لتغير املناخ يف املقاطعة 
وتقــدم اقتراحــات حــول أفضــل الســبل التبــاع نهــج االســتدامة 

هــذا يف كولومبيــا البريطانيــة والواليــات القضائيــة األخرى.

287

288- Roson, R. and  Mensbrugghe, D. )2012(. Climate change and economic growth: 

impacts and interactions, International Journal of Sustainable Economy, 4)3(. 

https://www.inderscienceonline.com/doi/full/10.
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289Abidoye and Odusola )2015 ( :الدراسة

الهــدف: تعتمــد معظــم الــدول اإلفريقيــة بشــكل أساســي علــى 
ديناميكيــات تغيــر املنــاخ؛ القطاعــات الرئيســية التــي تقــود 
أدائهــا االقتصــادي وســبل عيشــها مثــل الزراعــة والغابــات 
والطاقــة والســياحة واملــوارد الســاحلية وامليــاه شــديدة التأثــر 
بتغيــر املنــاخ. وتقيــس الدراســة العالقــة التجريبيــة بــن النمــو 
االقتصــادي وتغيــر املنــاخ يف إفريقيــا، باســتخدام البيانــات 

الســنوية لـــ 34 دولــة مــن عــام 1961 إلــى عــام 2009.

لتغيــر  النتائــج أن هنــاك تأثيــراً ســلبياً  النتائــج: أوضحــت 
املنــاخ علــى النمــو االقتصــادي. وتظهــر النتائــج أن ارتفــاع 
ــل مــن منــو  ــة واحــدة يقل درجــة احلــرارة مبقــدار درجــة مئوي

النــاجت احمللــي اإلجمالــي مبقــدار 0.67 نقطــة مئويــة. 

أكبــر  أن  مــن حتليــل احلساســية  املســتمدة  األدلــة  وتُظهــر 
اقتصاديــن يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء )نيجيريــا وجنــوب 
إفريقيــا( يلعبــان دوراً مهمــاً يف تخفيــف األثــر االقتصــادي 

الســلبي لتغيــر املنــاخ يف املنطقــة.

وال يوجد دليل على أن متوســط   التغيرات يف درجات احلرارة 
علــى املــدى الطويــل تؤثــر علــى النمــو االقتصــادي علــى املــدى 
الطويــل كمــا مت قياســه مبتوســط   5 ســنوات، والتــي ميكــن أن 

تكــون ذات قيمــة يف تقييــم خطــط التكيــف الوطنيــة.

الفصل الثالث الفصل الثالث

289- Abidoye, B.O. and Odusola, A.F. )2015(. Climate change and economic growth 

in Africa: An econometric analysis, Journal of African Economies, 24)2(, pp. 

277–301. https://doi.org/10.1093/jae/eju033
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3. 3 تحليل أداء الدول العربية وفقاً

لممكنات جودة الحياة

ميكــن تقســيم الــدول العربيــة وفقــًا ألدائهــا يف ممكنــات جــودة 
احليــاة إلــى أربــع مجموعــات رئيســية هــي:

1 - مجموعة الدول األعلى أداءاً.

ــن متوســط  ــدول ذات األداء األفضــل م 2 - مجموعــة ال
ــة. الــدول العربي

مــن متوســط  األقــل  األداء  الــدول ذات  مجموعــة   - 3
العربيــة. الــدول 

4 - مجموعة الدول ذات النزاع السياسي.

ممكن االستقرار السياسي 

للنمــو  رئيســياً  ممكنــاً  يُعــد  السياســي  االســتقرار  حتقيــق 
كهــدف تشــغيل لتحقيــق األهــداف الوســيطة والنهائيــة وميكــن 
قيــاس درجــة االســتقرار السياســي مــن خــالل مؤشــر الــدول 
ــة،  ــة عربي ــن عــدد 21 دول ــذي تضم ــام 2021 ال الهشــة 290 لع
وبلــغ متوســط ترتيــب الــدول العربيــة 63 ومتوســط قيمــة 
والصومــال  اليمــن  مــن  كل  واحتلــت  نقطــة.   79.8 املؤشــر 
ــة،  ــث هشاشــة الدول ــى مــن حي ــة األول ــز الثالث وســوريا املراك
وهــي األقــل أداءاً علــى مســتوى العالــم. ويوضــح الشــكل أدنــاه 
ترتيــب الــدول العربيــة وفقــاً لقيمــة مؤشــر الــدول الهشــة لعــام 

.2021

الفصل الثالث الفصل الثالث

290 - مــن الجديــر بالذكــر أن عمليــة إصــدار بعــض املؤشــرات الدوليــة املتعلقــة بــأداء الــدول خاصــة 

 ألطــر ُمحكمــة، فــال يتــم االعتمــاد علــي االســتبيانات 
ً
مؤشــر الــدول الهشــة البــد أن تتــم وفقــا

الفرديــة فــي الشــارع واســتقصاءات الــرأي، وهــو مــا يجــب أن يدفــع الــدول العربيــة إلــى التواصــل 

مــع الجهــات املصــدرة لهــذه املؤشــرات حتــى تتطابــق نتائجهــا مــع نتائــج املؤسســات الدوليــة 

األخــرى.
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 قيمة المؤشر

111.7

76.0

40.3

9.0

69.7

11.0105.2

85.097.073.6

89.1

7.0

82.5

الشكل رقم )38(: الدول العربية وفقاً ملؤشر الدول الهشة لعام 2021
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اجلدول رقم )1(: ترتيب الدول العربية  وفقًا ملؤشر الدول الهشة

الترتيب قيمة املؤشرالدولة 
عامليًا

الترتيب 
عربيًا

متوسط قيمة املؤشر للدول 
العربية )79.8(

دول النزاع السياسي111.711اليمن
أقل من املتوسط*110.922الصومال

دول النزاع السياسي110.733سوريا
أقل من املتوسط105.284السودان

دول النزاع السياسي97.0175ليبيا
أقل من املتوسط96.2206العراق

أقل من املتوسط89.1337موريتانيا
أقل من املتوسط89.0348لبنان

أقل من املتوسط85.0399جمهورية مصر العربية
أقل من املتوسط82.54710القمر املتحدة

أقل من املتوسط82.44911جيبوتي
أعلى من املتوسط76.86712اململكة األردنية الهاشمية

أعلى من املتوسط73.67413اجلزائر

أعلى من املتوسط71.58314املغرب
أعلى من املتوسط69.79315اململكة العربية السعودية 

أعلى من املتوسط69.29416تونس  
أعلى من املتوسط66.710417مملكة البحرين

أداء مرتفع52.912918الكويت
أداء مرتفع50.413619سلطنة ُعمان

أداء مرتفع44.114420قطر
أداء مرتفع40.315121اإلمارات العربية املتحدة

دول النزاع السياسيn. an. an. aفلسطن
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ُممكن الحوكمة

ميكــن قيــاس مــدى جــودة  احلوكمــة كممكــن لتحقيــق منــو 
يقــود إلــى جــودة احليــاة مــن خــالل مؤشــر احلوكمــة. وبحســب 
ــر الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي لعــام 2020،  التقري
والــذي يتكــون مــن ســت مؤشــرات فرعيــة تتضمــن مؤشــر 
املشــاركة واملســاءلة، ومؤشــر االســتقرار السياســي، ومؤشــر 
فاعليــة احلكومــة، ومؤشــر جــودة التشــريعات، ومؤشــر ســيادة 

ــون، ومؤشــر مكافحــة الفســاد.  القان

تضمــن املؤشــر 21 دولــة عربيــة، وجــاء متوســط قيمــة املؤشــر 
للــدول العربيــة 178.7 نقطــة )مــن إجمالــي 600 نقطــة(، وهــو 
مــا يعكــس ضعــف أداء الــدول العربيــة بشــكل عــام، باســتثناء 
نحــو 9 دول وهــي التــي حقــق املؤشــر لهــا أعلــى مــن متوســط 
الــدول العربيــة، ويوضــح الشــكل أدنــاه ترتيــب الــدول العربيــة 

وفقــاً للمؤشــر.
 

الفصل الثالث الفصل الثالث

في سياق مؤشر الدول الهشة:

* أقــل مــن املتوســط، يشــير إلــى أداء منخفــض يف املؤشــر حيــث 
كلمــا ارتفعــت قيمــة املؤشــر كلمــا انخفــض أداء الدولــة، لذلــك 
يعبــر “أقــل مــن املتوســط” عــن مســتوى أداء منخفــض برغــم 

مــن ارتفــاع القيمــة املطلقــة ألداء الدولــة عــن املتوســط.

ــة يف  ــاع أداء الــدولـــ ــى ارتفــــ ** أعلــى مــن املتوســط، تشــير  إلــ

املؤشــر حيــث كلمــا انخفضــت قيمــة املؤشــر كلمــا ارتفــع أداء 
الدولـــــة لذلــك يعبــــر “أعلــى مــن املتوســط” عــن مســتوى أداء 
مرتفــع بالرغــم مــن انخفــاض القيمــة املطلقــة ألداء الدولــة 

عــن املتوســط.



607 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 607تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6062022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

 قيمة المؤشر

415.6

212.4

9.1 101.3

271.2

14.9

45.1

139.2
21.2

128.6

139.6

2

11.0

الشكل رقم )39(: ترتيب الدول العربية وفقاً ملؤشر احلوكمة لعام 2020



608609 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

   

609تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6082022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

     ويوضح اجلدول التالي مجموعات الدول العربية
وفقاً ملؤشر احلوكمة لعام 2020.

الــجـــــــدول رقــــــــــــــــــم )2(: تــرتيـــب الــــدول  العربية 
وفقًا ملمكن احلوكمة لعام 2020

   
متوسط الدول العربية )178.7(الترتيب عربيًاقيمة املؤشرالدولة

أداء مرتفع415.61اإلمارات العربية املتحدة
أداء مرتفع397.32قطر

أداء مرتفع333.13سلطنة ُعمان
أداء مرتفع310.14الكويت

أعلى من املتوسط299.45اململكة األردنية الهاشمية
أعلى من املتوسط280.86مملكة البحرين

أعلى من املتوسط274.87جمهورية تونس  
أعلى من املتوسط271.28اململكة العربية السعودية 

أعلى من املتوسط261.09املغرب
أقل من املتوسط139.610موريتانيا

أقل من املتوسط139.211جمهورية مصر العربية
أقل من املتوسط133.512جيبوتي
أقل من املتوسط128.613اجلزائر
أقل من املتوسط112.514لبنان

أقل من املتوسط101.315القمر املتحدة
أقل من املتوسط53.416العراق

أقل من املتوسط45.117السودان
أقل من املتوسط21.218ليبيا

أقل من املتوسط14.919اليمن
أقل من املتوسط11.020الصومال

أقل من املتوسط9.121سوريا
دول النزاع السياسيn.a22فلسطن



610611 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

ُممكن االبتكار وريادة األعمال

ميكــن قيــاس مــدى تقــدم الــدول ملُمكــن االبتــكار مــن خــالل مؤشــر 
ــة  ــة الفكري ــة للملكي االبتــكار العاملــي الصــادر عــن املنظمــة العاملي
)الويبــو( لعــام 2021، والــذي تضمــن عــدد 13 دولــة عربيــة فقــط 

مــن إجمالــي 132 دولــة علــى مســتوى العالــم. 

ــب  ــة 81، ويشــير هــذا الترتي ــدول العربي ــب ال ــغ متوســط ترتي وبل
إلــى ضعــف أداء الــدول العربيــة يف مؤشــر االبتــكار العاملــي يف 
املتوســط باســتثناء اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة العربيــة 
الســعودية وقطــر التــي حققــت مراكــز متقدمــة، ويوضــح الشــكل 
ملؤشــر االبتــكار  العربيــة وفقــاً  الــدول  أدنــاه ترتيــب  واجلــدول 

العاملــي لعــام 2021.

الفصل الثالث الفصل الثالث



612613 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 613تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6122022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث
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131
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ً
الترتيب عالميا

131

82
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الشكل رقم )40(: ترتيب الدول العربية وفقاً ملؤشر االبتكار
العاملي لعام 2021



615تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6142022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

اجلدول رقم )3(: ترتيب الدول العربية 
وفقًا ملؤشر االبتكار العاملي لعام 2021

      

الترتيب عربيًاالترتيب عامليًاالدولة
متوسط ترتيب الدول العربية )81(

أداء مرتفع331اإلمارات العربية املتحدة
أداء مرتفع662اململكة العربية السعودية 

أداء مرتفع683قطر
أعلى من املتوسط714جمهورية تونس  

أعلى من املتوسط725الكويت
أعلى من املتوسط766سلطنة ُعمان

أعلى من املتوسط777املغرب
أعلى من املتوسط788مملكة البحرين

أعلى من املتوسط819اململكة األردنية الهاشمية
أقل من املتوسط9210لبنان

أقل من املتوسط9411جمهورية مصر العربية
أقل من املتوسط12012اجلزائر
دول النزاع السياسي13113اليمن
دول النزاع السياسيn. an. aليبيا

دول النزاع السياسيn. an. aفلسطن
لم يتم تضمينها يف املؤشرn. an. aالعراق
دول النزاع السياسيn. an. aسوريا

لم يتم تضمينها يف املؤشرn. an. aالقمر املتحدة
لم يتم تضمينها يف املؤشرn. an. aموريتانيا
لم يتم تضمينها يف املؤشرn. an. aجيبوتي
لم يتم تضمينها يف املؤشرn. an. aالسودان
لم يتم تضمينها يف املؤشرn. an. aالصومال



616617 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

ُممكن الحكومة اإللكترونية

للنمــو  كممكــن  اإللكترونيــة  احلكومــة  تطــور  قيــاس  ميكــن 
وكهــدف تشــغيلي يقــود لتحقيــق جــودة احلياة من خالل مؤشــر 
تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة لعــام 2020 والــذي تضمــن عــدد 
21 دولــة عربيــة مــن إجمالــي 193 دولــة علــى مســتوى العالــم. 
وبلــغ متوســط ترتيــب الــدول العربيــة 116، وهــو مــا يشــير 
إلــى ضعــف أداء الــدول العربيــة يف مؤشــر تنميــة احلكومــة 
اإللكترونية يف املتوســط باســتثناء عدد من الدول العربية ويف 
مقدمتهــم دول اخلليــج العربــي التــي حققــت مراكــز متقدمــة، 
ويوضــح الشــكل واجلــدول أدنــاه ترتيــب الــدول العربيــة وفقــاً 

ملؤشــر تنميــة احلكومــة اإللكترونيــة لعــام 2020.

الفصل الثالث الفصل الثالث



619 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 619تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6182022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

الشكل رقم )41(: ترتيب الدول العربية وفقاً ملؤشر تنمية احلكومة 

اإللكترونية لعام 2020
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620621 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 621تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6202022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

اجلدول رقم )4(: ترتيب الدول العربية وفقًا 
ملؤشر تنمية احلكومة اإللكترونية لعام 2020

متوسط ترتيب الدول العربية )116(الترتيب عربيًاالترتيب عامليًاالدولة

أداء مرتفع211اإلمارات العربية املتحدة
أداء مرتفع382مملكة البحرين

أداء مرتفع433اململكة العربية السعودية 
أداء مرتفع464الكويت

أداء مرتفع505سلطنة ُعمان
أعلى من املتوسط666قطر

أعلى من املتوسط917جمهورية تونس  
أعلى من املتوسط1068املغرب

أعلى من املتوسط1119جمهورية مصر العربية
أقل من املتوسط11710اململكة األردنية الهاشمية

أقل من املتوسط12011اجلزائر
أقل من املتوسط12712لبنان
دول النزاع السياسي13113سوريا
أقل من املتوسط14314العراق
دول النزاع السياسي16215ليبيا

أقل من املتوسط17016السودان
دول النزاع السياسي17317اليمن

أقل من املتوسط17618موريتانيا
أقل من املتوسط17719القمر املتحدة

أقل من املتوسط17920جيبوتي
أقل من املتوسط19121الصومال
دول النزاع السياسيn. an. aفلسطن



622623 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

ُممكن االستدامة 

ميكــن قيــاس اســتدامة الدولــة ومــدى توجههــا لالقتصــاد 
األخضــر والنمــو االحتوائــي الشــامل مــن خــالل مؤشــر 
التنميــة املســتدامة لعــام 2021 والــذي تضمــن عــدد 20 

دولــة عربيــة. 

وبلــغ متوســط ترتيــب الــدول العربيــة 105، ومبتوســط 
قيمــة املؤشــر 63 نقطــة، وهــو مــا يشــير إلــى ضعــف أداء 
ــة املســتدامة.  ــق أهــداف التنمي ــة يف حتقي ــدول العربي ال
العربيــة وفقــاً  الــدول  ترتيــب  أدنــاه  ويوضــح اجلــدول 
لقيمــة مؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2021.



624625 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 625تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6242022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

      اجلدول رقم )5(: ترتيب الدول العربية وفقًا 
        ملؤشر أهداف التنمية املستدامة لعام 2021

       

متوسط قيمة املؤشر للدول العربية )63(الترتيب عربيًاالترتيب عامليًاقيمة املؤشرالدولة

أداء مرتفع71.4601جمهورية تونس  
أداء مرتفع70.9662اجلزائر
أداء مرتفع70.5693املغرب

أداء مرتفع70.2714اإلمارات العربية املتحدة

أداء مرتفع70.1725اململكة األردنية الهاشمية

أداء مرتفع70.1736سلطنة ُعمان

أعلى من املتوسط68.6827جمهورية مصر العربية
أعلى من املتوسط66.8938لبنان
أعلى من املتوسط66.7949قطر

أعلى من املتوسط66.39810اململكة العربية السعودية 
أعلى من املتوسط66.110011مملكة البحرين

أعلى من املتوسط63.810512العراق
أقل من املتوسط62.511313الكويت
دول النزاع السياسي58.012714سوريا

أقل من املتوسط55.513315موريتانيا
أقل من املتوسط53.813816جيبوتي
دول النزاع السياسي52.914517اليمن



626627 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 627تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6262022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

وممــا ســبق، ميكــن تقســيم الــدول العربيــة وفقــاً ألدائهــا 
ــن خــالل متوســط  ــاة م ــات منــوذج جــودة احلي يف مُمكن
ــا توضحــه  ــات الســابقة، وهــو م ــة يف املمكن أداء كل دول

اجلــداول أدنــاه.

وتشــير النتائــج إلــى أن مجموعــة الــدول األعلــى أداءاً 
تضــم 5 دول، يف حــن تضــم مجموعــة الــدول األعلــى من 
متوســط األداء 4 دول، وتضــم مجموعــة الــدول األقــل 
تضــم املجموعــة  9 دول، وأخيــراً  مــن متوســط األداء 

ــزاع السياســي 4 دول. ــي تضــم دول الن ــة والت الرابع

متوسط قيمة املؤشر للدول العربية )63(الترتيب عربيًاالترتيب عامليًاقيمة املؤشرالدولة

أقل من املتوسط53.714617القمر املتحدة
أقل من املتوسط49.515718السودان
أقل من املتوسط45.616219الصومال

دول النزاع السياسيn. an. an. aليبيا

دول النزاع السياسيn. an. an. aفلسطن

الفصل الثالث الفصل الثالث



628629 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 629تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6282022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

اجلــــــــدول رقـــــــم )6(: تقييم الـــــدول العــــــــربية
 وفقًا ملتوسط أدائها يف ممكنات جودة احلياة 

االبتكار وريادة احلوكمةالدولة
األعمال 

احلــــــكــــــــــــــــــــــــومــة 
اإللـــكـــــــــتـــرونــيـــة 
والتحـول الرقمي 

االقتصاد 
األخضر 

واالستدامة 

 االستقرار 
السياسي

متوسط 
التقييم

أداء مرتفعأداء مرتفعأداء مرتفعأداء مرتفعأداء مرتفعأداء مرتفعاإلمارات العربية املتحدة

أعلى من أعلى من املتوسطأداء مرتفعأداء مرتفعقطر
أداء مرتفعأداء مرتفعاملتوسط

أداء مرتفعأداء مرتفعأداء مرتفعأداء مرتفعأعلى من املتوسطأداء مرتفعسلطنة ُعمان

أعلى من اململكة العربية السعودية 
أعلى من أداء مرتفعأداء مرتفعاملتوسط

املتوسط
أعلى من 
أداء مرتفعاملتوسط

أداء مرتفعأداء مرتفعأقل من املتوسطأداء مرتفعأعلى من املتوسطأداء مرتفعالكويت

أعلى من مملكة البحرين
أعلى من أداء مرتفعأعلى من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أعلى من 
املتوسط

أعلى من 
متوسط األداء

أعلى من اململكة األردنية الهاشمية
أعلى من أداء مرتفعأقل من املتوسطأعلى من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أعلى من 

متوسط األداء

أعلى من جمهورية تونس  
أعلى من أداء مرتفعأعلى من املتوسطأعلى من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أعلى من 

متوسط األداء

أعلى من املغرب
أعلى من أداء مرتفعأعلى من املتوسطأعلى من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أعلى من 

متوسط األداء

أقل من اجلزائر
أعلى من أداء مرتفعأقل من املتوسطأقل من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أقل من 

متوسط األداء
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االبتكار وريادة احلوكمةالدولة
األعمال 

احلــــــكــــــــــــــــــــــــومــة 
اإللـــكـــــــــتـــرونــيـــة 
والتحـول الرقمي 

االقتصاد 
األخضر 

واالستدامة 

 االستقرار 
السياسي

متوسط 
التقييم

أقل من جمهورية مصر العربية
أعلى من أعلى من املتوسطأقل من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أقل من 
املتوسط

أقل من 
متوسط األداء

أقل من لبنان
أعلى من أقل من املتوسطأقل من املتوسطاملتوسط

املتوسط
أقل من 
املتوسط

أقل من 
متوسط األداء

أقل من العراق
أعلى من أقل من املتوسطn. aاملتوسط

املتوسط
 أقل من 
املتوسط

أقل من 
متوسط األداء

أقل من موريتانيا
أقل من أقل من املتوسطأقل من املتوسطn. aاملتوسط

املتوسط
أقل من 

متوسط األداء

أقل من السودان
أقل من أقل من املتوسطأقل من املتوسطn. aاملتوسط

املتوسط
أقل من 

متوسط األداء

أقل من القمر املتحدة
أقل من أقل من املتوسطأقل من املتوسطn. aاملتوسط

املتوسط
أقل من 

متوسط األداء

أقل من جيبوتي
أقل من أقل من املتوسطأقل من املتوسطn. aاملتوسط

املتوسط
أقل من 

متوسط األداء

أقل من الصومال
أقل من أقل من املتوسطأقل من املتوسطn. aاملتوسط

املتوسط
أقل من 

متوسط األداء

دول النزاع اليمن
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع سوريا
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع فلسطن
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع ليبيا
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي

دول النزاع 
السياسي



632633 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 633تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 6322022 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022 الفصل الثالث الفصل الثالث

3. 4 السياسات المقترحة لتحقيق النموذج 

ســوف يتــم تقســيم احملتويــات علــى عــدة محــاور رئيســية، 
نحــدد يف كل محــور عــدد مــن السياســات والتوصيــات. 

وتتمثــل هــذه احملــاور يف:

 
- محور رسم السياسات. 
- محور التحول الرقمي.

- محور االستثمار املستدام.
- محور القطاعات االقتصادية.

- محور احلوكمة. 
- محور قياس األداء. 

 اجلدول رقم )7(:  مجموعات الدول العربية وفقًا ملتوسط أداء 
ممكنات جودة احلياة

الدولاملجموعة

األعلى أداءاً

اإلمارات العربية املتحدة. 1
قطر. 2
سلطنة ُعمان. 3
اململكة العربية السعودية . 4
الكويت. 5

أعلى من متوسط 
األداء

مملكة البحرين. 1
اململكة األردنية الهاشمية. 2
جمهورية تونس  . 3
املغرب. 4

أقل من متوسط 
األداء

اجلزائر. 1
جمهورية مصر العربية. 2
لبنان. 3
العراق. 4
موريتانيا. 5
السودان. 6
القمر املتحدة. 7
جيبوتي. 8
الصومال. 9

دول النزاع السياسي
1.  اليمن

2.  سوريا
3.  فلسطن

4.  ليبيا
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  أوالً: محور السياسات 

لرســم  مختلــف  نهــج  العربيــة  احلكومــات  تتخــذ  أن  يجــب 
االجتماعيــة  الضغــوط  تعالــج  التــي  السياســات  وتصميــم 
والبيئيــة ذات الطبيعــة الهيكليــة والدوريــة والتــي تعانــي منهــا 
معظــم الــدول العربيــة باســتثناء دول اخلليــج، وإن كان أداؤهــا 
يف بعض املؤشــرات بالنســبة للمســتوى الدولي يُعتبر متوســطاً 
أيضــاً كاالبتــكار وريــادة األعمــال وجــودة التعليــم والقضايــا 

ــة.  البيئي

ومــن ثــم يجــب معاجلــة األســباب األساســية لنقــاط الضعــف 
واالختــالالت لرفــع جــودة احلياة بشــكل شــامل وهــو ما يتطلب 
إعــادة النظــر يف طريقــة رســم السياســات، علــى النحــو التالــي:

1.1 إعادة التصميم 

يجــب أن يتــم تصميــم السياســات بطريقــة متماســكة ومتكاملة 
أهــداف  عبــر  التأثيــرات احملتملــة  منهجــي  بشــكل  تراعــي 
ــز  ــدالً مــن التركي ــة املتعــددة والشــمول واالســتدامة ب الرفاهي

علــى هــدف واحــد مثــل معــدل منــو مرتفــع.

2.1  إعادة التركيز 

اإلجــراءات  علــى  بشــدة  التركيــز  ضــرورة  ذلــك  يتطلــب   
واملجتمــع.  النــاس  لرفاهيــة  أهميــة  األكثــر  احلكوميــة 

635 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

3.1 إعادة التنظيم 

يتــم إعــادة التنظيــم مــن خــالل مواءمــة نظــام احلكومــة بحيــث 
يكــون أكثــر قــدرة علــى العمــل بشــكل تعاونــي نحــو األولويــات 
املجتمعيــة عــن طريــق حتويــل التركيــز مــن النتائــج احملــدودة 
واملؤسســات الفرديــة الضيقــة إلــى األهــداف املشــتركة القائمة 

علــى النتائــج الشــمولية. 

4.1 إعادة االتصال 

إعــادة النظــر يف قنــوات االتصــال بحيــث يتــم تعزيــز الروابــط 
بــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي يف الدولــة 
الواحــدة وبــن الــدول العربيــة علــى أســاس فهــم مشــترك ملــا 

يعنيــه الرفــاه االقتصــادي وكيــف ميكــن حتســينه.291

متثــل احلكومــات اجلهــة املســئولة عــن إعــادة رســم السياســات 
ذات النهج املســتدام الشــمولي.

الفصل الثالث الفصل الثالث

 291 - OECD (2020). How’s Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing,   
Paris. https://doi.org/10.1787/9870c393-en
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ــي  ــك نظــراً ألن حوال ــدول ذات األداء فــوق املتوســط وذل ال
70% مــن القيمــة اجلديــدة التــي ســيتم حتقيقهــا خــالل 
ــدة  العقــد القــادم ســيتم مــن خــالل منــاذج األعمــال اجلدي

العاليــة.  التكنولوجيــا  ذات  والقطاعــات 

3.2 - تعزيــز املزيــد مــن املشــاركة مــن خــالل اســتخدام التقنيــات 
حيــث مٌيكــن منهــج التصميــم الرقمــي للسياســات مــن 
مســاعدة احلكومــات علــى أن تكــون قنــوات االتصــال 
ــون  ــن أصحــاب املصلحــة ســهلة ويضمــن أيضــاً أن يك ب
االتصــال الرقمــي أكثــر تركيــزاً علــى املواطــن ويصاحــب 
اعتمــاد التقنيــات والبيانــات الرقميــة مــع اعتبــارات تتعلــق 
باســتخدامها األخالقــي وكذلــك الســعي لتحقيــق اإلدمــاج 

واملشــاركة.292

ثانياً: محور التحول الرقمي 

ومــا  الرابعــة  الصناعيــة  للثــورة  املتســارعة  التغيــرات  إن   1.2
أوضحــت  والتنميــة  النمــو  مفهــوم  ثــورة يف  مــن  أحدثتــه 
أهميــة االســتفادة مــن إيجابيــات التحــول حيــث أثبتــت كافــة 
تكنولوجيــا  علــى  يعتمــد  الــذي  االقتصــاد  أن  الدراســات 
مبعــدل  ينمــو  الرقمــي  والتحــول  واالتصــاالت  املعلومــات 
أســرع مــن االقتصــادات التقليديــة وأن النســبة الكبــرى مــن 

النــاجت ســوف يتــم توليدهــا مــن هــذا القطــاع. 

علــى الرغــم مــن ســلبيات جائحــة كورونــا التــي عانــى منهــا 
العالــم بســبب تداعيــات الفيــروس، إال إنــه أوضــح تزايــد 
احلاجــة إلــى املرونــة وســرعة التحــول إلــى االقتصــاد القائــم 
علــى الرقمنــة وخاصــًة يف الــدول العربيــة التــي تعانــي مــن 

ضعــف اجلاهزيــة الرقميــة. 

تســاعد  التــي  االســتثمارات  لتســريع  إجــراءات  اتخــاذ   2.2
وخاصــًة  الشــامل  النمــو  لتعزيــز  الرقمــي  التحــول  يف 
االســتثمارات البينية العربية يف الدول ذات األداء الضعيف 
وأقــل مــن املتوســط واالســتفادة مــن الفرصــة اجليــدة يف 

الفصل الثالث الفصل الثالث

292- OECD (2020). Innovative Citizen Participation and New Democratic Institu-
tions: Catching the Deliberative Wave. OECD Publishing, Paris. https://www.
oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-dem-
ocratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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4.2  االســتثمار يف املنصــات الرقميــة حيــث توفــر منصــات العمــل 
ــرص  ــن ف ــد م ــدة للشــركات واملزي ــة أســواقاً جدي الرقمي
توليــد الوظائــف و زيــادة الدخــل للعمــال وخاصــًة يف ظــل 
العربــي وخاصــًة  الوطــن  البطالــة يف  معــدالت  ارتفــاع 
بــن الشــباب وتشــمل االســتخدامات املوســعة للمنصــات 
مثــل  الصلــة  ذات  التكنولوجيــة  واالبتــكارات  الرقميــة 
الضخمــة  البيانــات  واســتخدام  الســحابية  احلوســبة 
واخلوارزميــات طرقــاً مبتكــرة للعمــل ومرونــة لــكل مــن 

العمــال والشــركات.

الفصل الثالث الفصل الثالث

 ثالثاً محور االستثمار المستدام

1.3 تســريع االســتثمار يف مجــاالت رفــع جــودة احليــاة حلمايــة 
اســتدامة الرفــاه يف املســتقبل ويقتــرح يف ذلــك وجــود خريطة 
اســتثمارية للوطــن العربــي تعتمــد علــى خرائــط اســتثمارية 
للــدول تســاعد فيهــا دول اخلليــج التــي تتمتــع مبســتوى أعلــى 

مــن املُمكنــات والنمــو باإلضافــة إلــى وفــرة رأس املــال.

2.3 زيــادة االســتثمارات اخلضــراء واملســتدامة حيــث ميكــن أن 
ــر  ــض أث يســاعد االســتثمار يف القطــاع األخضــر مــن تخفي
التغيــرات املناخيــة والتــي تســاعد الــدول العربيــة مــن حتقيــق 
التزاماتهــا الدوليــة مــن تخفيض االنبعاثــات الكربونية واحلد 
مــن ارتفــاع درجــات احلــرارة وتتمثــل أهــم هــذه املجــاالت يف: 

- مشــروعات الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة كبديــل عــن الطاقــات 
املســتخرجة مــن الوقــود األحفــوري واحملافظــة علــى التنــوع 
بالوفــرة  يتميــز  العربــي  الوطــن  أن  وخاصــًة  البيولوجــي 
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حتقيــق  يف  تســاعد  التــي  واملــوارد  للخصائــص  النســبية 
االقتصــاد األخضــر حيــث تتمتــع املنطقــة العربيــة بأكبــر 
معــدالت ســطوع للشــمس بالعالــم وهــو مــا يســاعد يف توليــد 
الطاقــة الشمســية وحتويلهــا لطاقــة كهربائيــة ومــن ثــم إعــادة 
تصديرهــا كطاقــة كهربائيــة باإلضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه 
املناطــق الصحراويــة مــن الرمــال وهــي املصــدر الرئيــس 
للســيلكون املــادة األهــم لصناعــة خاليــا الطاقــة الشمســية.

رابعاً: محور القطاعات االقتصادية

 العنصــر البشــري يُعــد هــو الهــدف األساســي ألي هــدف تنمــوي، 
ــات  ــى رأس األولوي ــذا يعــد االســتثمار يف العنصــر البشــري عل ل

ومــن ثــم يتصــدر قطــاع التعليــم والصحــة ســلم األولويــات.

 1.4  قطاع التعليم 

-  االســتثمار يف قطاع التعليم وحتســن جودة التعليم والوصول 
مبخرجــات العمليــة التعليميــة التــي تتوافــق مــع التغيــرات 
تختلــف  التــي  املســتقبل  ووظائــف  املتســارعة  التكنولوجيــة 
متامــاً عــن الوظائــف التقليديــة واملخرجــات التقليديــة ورفــع 

ــه. ــم املســتدام يف كافــة جوانب الوعــي بالتعلي

- بنــاء مقــررات تعليميــة وطــرق تدريــس تســاعد علــى حتفيــز 
ريــادة األعمــال واالبتــكارات االجتماعيــة حيــث تعكــس ريــادة 
األعمــال االجتماعيــة ممارســة األعمــال التجاريــة مــن أجــل 
الصالــح املجتمعــي والبيئــي؛ هدفهــا الرئيســي هــو معاجلــة 
ــة بطريقــة مبتكــرة مــن خــالل اســتهداف  ــات املجتمعي التحدي

التأثيــر االجتماعــي.293

الفصل الثالث الفصل الثالث

293-  OECD (2020). “Social economy and the COVID-19 crisis: current and future 
roles”, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), OECD Publishing, 
Paris. https://dx.doi.org/10.1787/f904b89f-en



642643 تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022تقـرير األداء االقتـصادي يف املنطقة العربية 2022

ونظــراً ألن العقبــة األساســية لتحفيــز اإلبــداع واالبتــكار هــو 
ــن  ــون م ــدوق عربــي مك ــك إنشــاء صن ــرح يف ذل ــل فيقت التموي
صناديــق التنميــة العربيــة لدعــم اإلبــداع واالبتــكار يف كافــة 

الــدول ورفــع نســب اإلنفــاق عليــه.

- رفــع نســب اإلنفــاق احلكومــي علــى البحــث والتطويــر نظــراً 
ألن النســب املخصصــة احلاليــة ضعيفــة للغايــة وال تؤهــل إلــى 

ركــب التقــدم والتغيــرات التكنولوجيــة املتســارعة.

2.4  القطاع الصحي 

الصحــي  للوضــع  كبيــراً  تهديــداً  كورونــا  جائحــة  شــكلت   -
العاملــي ممــا جعــل االســتثمار يف القطــاع الصحــي علــى قمــة 
األولويــات. يُعــد اإلنفــاق علــى القطــاع الصحــي مــن أهــم 
أوجــه االســتثمار يف رأس املــال البشــري الــذي تســعى إليــه 
كافــة الــدول لتحقيــق زيــادة وكفــاءة يف إنتــاج األفــراد ممــا 
ينعكــس إيجابــاً علــى إجمالــي النــاجت احمللــي ومعــدالت النمــو 
االقتصــادي البشــرية. هنــاك العديــد مــن املؤشــرات والتقاريــر 
التــي تشــير إلــى الفــرص املتاحــة يف قطــاع الرعايــة الصحيــة 
ســواء كانــت فــرص تقــدمي اخلدمــات الطبيــة أو الصناعــة 

الدوائيــة والتكنولوجيــا الطبيــة احليويــة. 

- ضــرورة الشــراكة بــن القطــاع احلكومــي واخلــاص واملدنــي 
ــان اســتدامة النظــام الصحــي. ــن أجــل ضم م
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 3.4 القطاع المالي:

ــد  ــب املزي - متويــل التنميــة املســتدامة ورفــع جــودة احليــاة يتطل
التمويــل  أســاليب  يف  االســتثمار  يجــب  ولــذا  التمويــل  مــن 
الــدول  لــدى  املاليــة  التكنولوجيــا  وزيــادة حتســن  احلديثــة 
العربيــة وخاصــًة يف الــدول التــي تعانــي مــن ضعــف توافــر 

املاليــة.  التكنولوجيــا  وســائل 

- إنشــاء آليــة تنظيميــة للتكنولوجيــا املاليــة عابــرة حلــدود الــدول 
مــن خــالل بنــاء منصــة اختبــار متكاملــة للتعــاون بــن البنــوك 
العربيــة ومؤسســات التمويــل األصغــر واملؤسســات املاليــة غيــر 
ــب  ــة مــع االهتمــام ببرامــج تدري ــات اإلقليمي ــة والهيئ املصرفي
مبــا  واملتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  املعلومــات  تكنولوجيــا 
يســاعد علــى حتقيــق الشــمول املالــي وخاصــةً للفئــات املهمشــة. 

خامساً: محور الحوكمة 

إن مفهــوم احلوكمــة مــن املُمكــن أن يطلــق علــى حوكمــة 
الشــركات واحلوكمــة الوطنيــة واحلوكمــة الدوليــة واحلكــم 
احمللــي ويعكــس أهميــة املؤسســات القويــة التــي تضمــن 
تنفيــذ أهــداف االســتدامة علــى أرض الواقــع.  ويتطلــب 

ذلــك: 

1.5 محاربــة الفســاد بكافــة أشــكاله مــن خالل وضع اســتراتيجية 
عربيــة موحــدة منبثقــة من اســتراتيجيات محلية حيث ميثل 
الســيطرة علــى الفســاد العنصــر األساســي للمؤسســات 

القويــة التــي ســتدعم جميــع األهــداف األخــرى.

2.5 مزيــد مــن التحــول إلــى احلكومــات اإللكترونيــة حيــث ميثــل 
ذلــك عامــاًل أساســياً يف احلــد من الفســاد وخاصًة الفســاد 
اإلداري ويعمــل علــى خفــض تكلفــة التعامــالت ومــن ثــم 

رفــع الكفــاءة. 

3.5 إنشاء منصات محلية ومنصة عربية للمشتريات احلكومية 
املعلومــات  تقنيــات  اســتخدام  يــؤدي  حيــث  اإللكترونيــة، 
واالتصــاالت )مثــل اإلنترنــت( لتمكــن تبــادل املشــتريات 
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للمعلومــات  وشــفافية  كفــاءة  أكثــر  بشــكل  احلكوميــة 
والتفاعــالت واملعامــالت بــن احلكومــة ومــوردي الســلع 
التقنيــات يف  هــذه  اســتخدام  يســاهم  كمــا  واخلدمــات. 
العــام  اإلنفــاق  يف  والفعاليــة  والكفــاءة  الشــفافية  زيــادة 
مــن خــالل متكــن كيانــات عامــة أكثــر انفتاحــاً وابتــكاراً 

للمســاءلة. وخاضعــة 

4.5   ضــرورة التوجــه لنظــام حوكمــة أكثــر توحيــداً وأن يكــون 
التوجــه املســتقبلي للحوكمــة الرشــيدة هــو حمايــة رفاهيــة 
األجيــال احلاليــة واملســتقبلية وحتقيــق العدالــة للفئــات 

املهمشــة ومنهــا األطفــال والشــباب واملــرأة.  

سادساً: محور قياس األداء 

1.6 يتطلــب العمــل املؤسســي واجلماعــي العربــي وضــع أهــداف 
واملــوارد  املوازنــات  مقابــل  يف  واحملاســبة  للقيــاس  قابلــة 
ــة لالســتثمار  ــا سيشــجع احلكومــات العربي ــة وهــو م املقدم
بالعمــل املشــترك املؤسســي وتشــجيع االســتثمارات العربيــة 

ــة. البيني

2.6 مراقبــة الرفاهيــة متعــددة األبعــاد باســتخدام عدســة رفــاه 
متعــددة األبعــاد لرصــد التقــدم املجتمعــي وقيــاس نتائــج 
السياســات مبــا يف ذلــك نتائــج الرفاهيــة احلاليــة والتوزيعيــة 
ــرح يف  ــة يف املســتقبل. ويقت وكذلــك املــوارد املتاحــة للرفاهي
ذلــك أن يبــدأ صنــدوق النقــد العربــي يف حســاب ونشــر 
مؤشــر الرفــاه االقتصــادي املســتدام )ISEW( للــدول العربيــة 

مــع األخــذ يف االعتبــار ثالثــة أبعــاد رئيســية: 

- األولويــات املســتندة إلــى األدلــة - حتديــد أولويــات 
أهــداف السياســة بنــاءاً علــى أدلــة الرفاهيــة متعــددة 

األبعــاد.

- التركيــز طويــل املــدى يف أنظمــة احلوكمــة وإعطــاء 
األولويــة للوقايــة.

الفصل الثالث الفصل الثالث
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- التكامــل والتعــاون وتعزيــز اتســاق السياســات األفقــي 
نهــج متكامــل وتعاونــي ملعاجلــة  لتمكــن  والعمــودي 

ــددة. 294 ــاه املتع ــات الرف أولوي

  294 -  OECD (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help 
Rebuild Public Trust, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, 
Paris. https://dx.doi.org/10.1787/ 9789264268920-en






