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أضواء على أهم األحداث يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
رغم زيادة التعايف العاملي ،فال تزال آفاق االقتصاد
ضعيفة نسبيا يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ( )MENAPنظرا إلجراءات
التكيف مع أسعار النفط املنخفضة وتأثير الصراعات
اإلقليمية الدائرة .ففي البلدان املصدرة للنفط يف
املنطقة ،ال تزال تداعيات أسعار النفط املنخفضة
وإجراءات الضبط املايل تشكل عبئا على النمو غير
النفطي ،بينما يظل النمو الكلي مكبوحا أيضا على أثر
اتفاق خفض اإلنتاج النفطي الذي تقوده منظمة أوبك.
ويف البلدان املستوردة للنفط ،تشير التوقعات إىل ارتفاع
النمو مدعوما بزيادة الطلب احمللي والتعايف الدوري يف
االقتصاد العاملي .غير أن معدل النمو يف املنطقة يُتوقع
أن يبلغ  %2.6يف عام  — 2017دون تغيير عما ورد يف
عدد مايو  2017من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى — أي
حوايل نصف املعدل احملقق يف عام  ،2016مما يرجع
يف األساس إىل التطورات التي تشهدها البلدان املصدرة
للنفط .ومن املتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على
املدى املتوسط يف معظم اقتصادات املنطقة ،ولكنه
سيظل يف كثير من احلاالت دون املستوى الذي يحقق
معاجلة فعالة لتحديات البطالة فيها .وينبغي التعجيل
بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية الغتنام الفرصة التي
يتيحها حتسن االقتصاد العاملي ولضمان الوصول إىل
نمو أعلى وأكثر احتوائية وصالبة.

البلدان املصدرة للنفط :ضرورة
املضي يف إجراءات الضبط املايل
وتنويع االقتصاد
استمر ضعف أسعار النفط رغم تمديد العمل بقرار خفض
اإلنتاج الذي اتخذته منظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك).
وتواصل البلدان املصدرة للنفط التكيف مع هذه األسعار
املنخفضة التي أضعفت النمو وساهمت يف حدوث عجز
كبير يف املالية العامة واحلساب اخلارجي .ومن املتوقع
يف عام  2017أن يصل النمو الكلي يف منطقة جملس
ال  ،%0.5مع
التعاون اخلليجي إىل أدنى مستوياته مسج ً
تخفيض اإلنتاج النفطي طبقا لالتفاق الذي تقوده منظمة
أوبك .ويف املقابل ،يُتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي
ليصل إىل حوايل  %2.6يف  2017و  %2.4يف  2018نتيجة

لتباطؤ وتيرة الضبط املايل بوجه عام .وقد تم تخفيض
توقعات النمو النفطي وغير النفطي يف دول جملس
التعاون اخلليجي مقارنة بتوقعات عدد مايو  2017من
تقرير مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة الشرق
األوسط وآسيا الوسطى .ففي اجلزائر ،يُتوقع أن يتباطأ
ال
النمو إىل  %1.5يف  2017ثم يبلغ أدنى مستوياته مسج ً
 %0.8يف عام  2018بسبب تخفيضات اإلنفاق املتوخاة،
قبل أن يتعافى جمددا على املدى املتوسط .ويف إيران،
من املتوقع أن يهبط النمو إىل حوايل  %3.5هذا العام
مع انحسار الدفعة التي تلقاها اإلنتاج النفطي بعد رفع
العقوبات .ومن ناحية أخرى ،ال تزال األوضاع األمنية
وطاقة إنتاج النفط تسيطر على اآلفاق يف العراق وليبيا
واليمن.
وإزاء انخفاض أسعار النفط ،اشتدت حاجة البلدان
املصدرة للنفط يف املنطقة للحد من تركيزها على إعادة
توزيع اإليرادات النفطية من خالل اإلنفاق على القطاع
العام ودعم الطاقة .ولتحقيق هذا الهدف ،وضعت هذه
البلدان استراتيجيات طموحة لتنويع النشاط االقتصادي
ولكن آفاق النمو متوسطة األجل ال تزال دون املتوسطات
التاريخية نظرا إلجراءات الضبط املايل اجلارية .وهذه
اآلفاق الضعيفة للنمو تلقي مزيدا من الضوء على ضرورة
التعجيل بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية أيضا.
وينبغي أن تواصل البلدان املصدرة للنفط تنفيذ خطط
خلفض العجز حتى حتافظ على استمرارية ماليتها
العامة ،ودعم نظم أسعار الصرف املربوطة بعملة أخرى،
حيثما كان ذلك مالئما .وقد ساهم تراجع أسعار النفط
يف حدوث عجز كبير يف املالية العامة عبر البلدان
املصدرة للنفط يف املنطقة ،حيث سجل ارتفاعا حادا
من  %1.1من إجمايل الناجت احمللي يف عام  2014إىل
 %10.6من إجمايل الناجت احمللي يف عام  ،2016ولكنه
من املتوقع أن يتراجع إىل  %5.2من إجمايل الناجت
احمللي هذا العام بفضل التحسن احملدود يف أسعار النفط
واجلهود الكبيرة املبذولة لتخفيض العجز .ومع ذلك ،فقد
كان التقدم متفاوتا بين البلدان ،وسيحتاج بعضها إىل
حتديد إجراءات إضافية للضبط املايل ،مع حماية اإلنفاق
االجتماعي واملوجه إىل النمو .وسيكون من املفيد لكل
البلدان أن حتقق تقدما أكبر يف حتسين ما لديها من
مؤسسات وأطر للمالية العامة.

٤

وال تزال الكفة السلبية هي األرجح يف ميزان اخملاطر
التي يتعرض لها النمو يف البلدان املصدرة للنفط يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان .فهناك عدم يقين كبير يحيط بآفاق أسعار
النفط ،ولكن اخملاطر الناشئة عن تقلب هذه األسعار تبدو
أكثر ترجيحا للجانب السلبي بوجه عام .وال تزال خماطر
التطورات السلبية الناشئة عن الصراعات اإلقليمية
والتطورات اجلغرافية-السياسية قائمة أيضا .وهناك
خماطر أخرى أكثر عاملية قد تؤثر بدورها على املنطقة،
مثل عودة السياسة النقدية العادية بأسرع من املتوقع
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وتطبيق سياسات
انغالقية يف االقتصادات املتقدمة .ويف املقابل ،هناك
احتماالت بتجاوز التوقعات العاملية — بما يف ذلك
ف عاملي أقوى وأكثر استمرارية — وهو ما
حدوث تعا ٍ
يمكن أن يساهم يف حتقيق نمو أعلى يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

البلدان املستوردة للنفط :ضمان
صالبة االقتصاد والنمو االحتوائي
من املتوقع لعام  2017حتقيق ارتفاع بمعدل %4.3
يف النشاط االقتصادي يف البلدان املستوردة للنفط
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان ،وهو أعلى بكثير من معدل النمو االقتصادي
الذي بلغ  %3.6يف عام  .2016ويزيد هذا التحسن
املتوقع بدرجة طفيفة عن النمو البالغ  %4الذي توقعه
عدد مايو  2017من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،ومن
املنتظر أن يشمل نطاقا واسعا من البلدان حيث تشير
التنبؤات إىل تسارع معدل النمو يف معظم البلدان
املستوردة للنفط بدعم من الطلب احمللي والصادرات.
وعلى املدى املتوسط ،يٌتوقع استمرار حتسن معدالت
النمو بالتدريج يف البلدان املستوردة للنفط ،حيث تصل
إىل  %4.4يف عام  2018و %5.3يف املتوسط للفترة
 .2022-2019إال أن معدالت النمو تلك لن تكفي لتوفير
فرص العمل املطلوبة الحتواء أعداد العاطلين احلاليين
وماليين الباحثين عن وظائف الذين سيدخلون سوق
العمل يف الفترة املذكورة.
ومن املتوقع أن تشهد البلدان املستوردة للنفط يف
املنطقة تراجعا طفيفا يف متوسط عجز املالية العامة

من  %6.8من إجمايل الناجت احمللي يف عام 2016
إىل  %6.6من إجمايل الناجت احمللي يف عام ،2017
ثم إىل  %5.6من إجمايل الناجت احمللي يف عام .2018
غير أن كثيرا من مواطن الضعف ال تزال قائمة بسبب
اآلثار التي خلَّفها ضعف تعبئة اإليرادات احمللية
وارتفاع املصروفات اجلارية (الدعم واألجور) والتي
أدت يف معظم البلدان إىل جتاوز الدين العام  %50من
إجمايل الناجت احمللي .وقد تفاقم هذا االجتاه بسبب
تغيرات التقييم الناجمة عن انخفاض قيم العمالت
وتصاعُد أسعار الفائدة وضعف النمو .ويتعين
مواصلة الضبط املايل وإجراء اإلصالحات الالزمة
ملعاجلة مواطن االنكشاف خملاطر الديون .ومن
املتوقع ملعظم البلدان أن تنخفض مستويات الدين
يف عام  2022نتيجة للضبط املايل املرتقب ،والذي
يُتوقع أن يشمل توجيه املصروفات اجلارية توجيها
دقيقا حلماية اإلنفاق االجتماعي وحتسين كفاءة
االستثمارات العامة بغية تخفيف األثر االنكماشي
على النمو.
وبالرغم من حتسن النمو املتوقع ،ينبغي التعجيل
بتنفيذ إصالحات هيكلية جريئة لتشجيع نشاط
القطاع اخلاص والعمل على إقامة اقتصاد أكثر
واحتواء للجميع .وسيكون
ديناميكية وتنافسية
ً
من الضروري حتسين بيئة األعمال ،وهو ما يشمل
حتسين جودة البنية التحتية .ويتيح «امليثاق العاملي
مع إفريقيا» الصادر مؤخرا فرصة للتغلب على هذه
املعوقات .ومما سيساعد يف هذا الصدد أيضا تنفيذ
اإلصالحات الالزمة يف سوق العمل وقطاع التعليم،
وزيادة اإلنتاجية ،وتعزيز فرص احلصول على
التمويل.
وال تزال كفة التطورات السلبية هي األرجح يف ميزان
اخملاطر التي تشمل الصراعات واخملاطر األمنية
اإلقليمية ،وخطر القالقل االجتماعية واإلرهاق
الناجت عن اإلصالح ،واستمرار تعرض النشاط
الزراعي خملاطر التطورات اجلوية والسعرية .ومن
اخملاطر التي تهدد البيئة العاملية وتؤثر على املنطقة
خطر تشديد األوضاع املالية العاملية بسرعة أكبر
واتباع سياسات انغالقية يف االقتصادات املتقدمة.
وبالنسبة الحتماالت جتاوز التوقعات ،قد يكون
حتسن النشاط االقتصادي أقوى من املتوقع يف
منطقة اليورو وبلدان أخرى من الشركاء التجاريين،
مما يمكن أن يحقق ارتفاعا يف النمو اإلقليمي.

٥

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية خمتارة2018-2000 ،
( %من إجمايل الناجت احمللي ،ما مل يذكر خالف ذلك)

توقعات

املتوسط
2013-2000

2014

2015

2016

2017

2018

4.9
8.9
2.4
6.9

2.8
5.5
–3.1
7.0

2.7
–3.7
–8.6
5.8

5.0
–4.1
–9.3
5.7

2.6
–1.9
–5.7
7.9

3.5
–1.6
–4.6
6.9

5.1
6.9
12.9
6.2
7.5

2.6
3.9
8.8
–1.1
5.8

2.1
0.6
–3.5
–9.3
5.4

5.6
1.1
–3.6
–10.6
4.7

1.7
2.6
–0.4
–5.2
4.4

3.0
2.5
–0.2
–4.1
6.1

5.0
7.0
16.6
10.0
2.8

3.3
5.4
14.4
2.1
2.6

3.8
3.8
–2.4
–9.2
2.5

2.2
1.8
–3.4
–11.9
2.9

0.5
2.6
0.2
–6.3
0.8

2.2
2.4
0.0
–5.0
4.2

5.2
6.7
7.5
2.3
13.5

1.7
2.0
–1.0
–4.8
9.6

0.1
–3.4
–5.3
–9.3
8.8

9.5
0.3
–3.9
–9.1
6.7

3.1
2.6
–1.6
–4.1
8.3

3.8
2.6
–0.6
–3.2
8.3

4.5
–2.4
–5.5
6.0

3.2
–4.2
–7.3
9.4

3.9
–4.4
–7.3
6.7

3.6
–5.3
–6.8
7.7

4.3
–5.3
–6.6
15.0

4.4
–4.8
–5.6
8.3

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

4.9
9.6
3.2
6.8

2.6
6.0
–2.9
6.8

2.6
–4.0
–9.1
6.0

5.1
–4.4
–10.0
6.0

2.2
–1.7
–5.7
8.4

3.2
–1.3
–4.5
7.1

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

5.3
10.6
3.6
4.1

2.5
6.4
–3.3
4.8

3.4
–5.0
–10.7
4.7

3.3
–5.9
–11.8
5.3

2.0
–2.8
–6.6
7.8

3.1
–2.3
–5.1
6.4
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إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

منها :جملس التعاون اخلليجي

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

منها :البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف جملس
التعاون اخلليجي
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
منه :النمو غير النفطي
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

البلدان املستوردة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 1
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (النمو السنوي)
رصيد احلساب اجلاري
رصيد املالية العامة الكلي
التضخم (متوسط سنوي)% ،

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 1

العامل العربي

املصادر :السلطات الوطنية وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل.
 1بيانات الفترة  2018-2011ال تتضمن اجلمهورية العربية السورية.
ملحوظــة :تشــير البيانــات إىل الســنوات املاليــة لــكل مــن البلــدان التاليــة :أفغانســتان ( 21مــارس  20 /مــارس) حتــى  2011و 21ديســمبر  20 /ديســمبر يف الســنوات الالحقــة ،وإيــران ( 21مــارس  20 /مــارس)،
ومصــر وباكســتان (يوليــو  /يونيــو).
البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :اجلزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
بلدان جملس التعاون اخلليجي :البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة.
البلدان املصدرة للنفط غير األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي :اجلزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن.
البلــدان املســتوردة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان :أفغانســتان وجيبوتــي ومصــر واألردن ولبنــان وموريتانيــا واملغــرب وباكســتان والصومــال والســودان وســوريا
وتونــس.
العــامل العربــي :اجلزائــر والبحريــن وجيبوتــي ومصــر والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان وليبيــا وموريتانيــا واملغــرب وعمــان وقطــر والســعودية والصومــال والســودان وســوريا وتونــس واإلمــارات العربيــة املتحــدة
واليمــن.

إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ،أﻛﺘوﺒر

2017

 -1البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان:
ضرورة المضي في إجراءات الضبط المالي وتنويع االقتصاد
تواصلللبادان ا بادمص ل للبدن

بفي م قة ادشلللألباطو ل وشللم ل إفليقي وأفغ للت

اد موبو هم بفيبح وثبعجزبكايلبفيبادم دية اد مة وادح ب ادخ لجي.بفق بتلاج
ادذيبتقو هبم ظمةبادان ا بادمص ل ل ل ل ل ل ل للبدن

1

وا ك للت بادتكيفبمعبأ ل لباد
بأ

لباد

بادم خ ضللةبادتيبأض ل

بمؤخلا،بلغمبتم ي باد ملباقلالبخ ضباإل ت جب

ب أوا ابواز ي بعولبادت فيباد دمي.بولغمبأ باد موبغيلباد

يبآخذبفيبادت فيباوجهبع م،بفإ بتلاجعب

آف ألباد موبعنىبادم ىبادمتو ل ل ل ل ل بيالزبضل ل ل ل لللوللبمضل ل ل ل لليبادان ا بفيبإجلاءا بت ويعباالعتص ل ل ل ل ل بوت ميةبادق عبادخ ص.بوع بح

،بوهيباصل ل بوض للعبخ
ا للتلاتيجي ب موحةبدت ويعباد شل ل باالعتصل ل ي ب

ادتح ل ل بفيبزخمباد موباد دمي.بوي اغيبأ بتواصل لللبادان ا بادمص ل ل للبدن

و عمب ظمبأ

ب

بم ظمبادان ا ب

بت ص للينيةبد ص للي ،بدك بي اغيبادت جيلبات يذه ،بوالب لليم بال للتغيلب
بت يذبخ

بدخ ضباد جزبحتىبتح فظبعنىبا ل للتم الليةبم ديته باد مة،ب

لبادصلفبادملاو ةبا منةبأخلى،بحيثم بك بذد بميئم .بو وفبيت ي بعنىبا ضبادان ا بتح ي بإجلاءا بإض فيةبدنضا بادم دي،ب

معبحم يةباإل ألباالجتم عيببوادموجهبإدىباد مو.بوتا وبادمخ لبادمحي ةبا ال للتقلالبادم ديبم خ ضللة،بلغمبأ بمك م بادض ل فبالبتزالبع ئمة.بوالب
تزالباآلف ألبفيبان ا بادصلاعبمح ةبا لجةبع ديةبم بع مباديقي ،بحيثبيتوعفباد موبعنىب اي ةباطوض عباطم ية.ب
ب

توقع بقاء أسعار النفط حول مستوياتها الحالية
تتلاو بأ ل لباد

بح دي باي ب50بو60ب واللابدنالميل،با لت عبع بمتو ل باد مبادم ضلليبادذيبانغب43ب واللابدنالميلب ادشللكلباداي يب1-1ا.بف يب

م يوب،2017بع م بم ظمةبأوا بوع بم بادان ا بادم تجةبغيلباطعض ل ل ل ءبفيبأوا باتم ي باد ملبا ت عه بدخ ضبإ ت جباد
ع مب.2018بدك بلغمبتم ي باد ملباهذاباالت أل،بفق بتمبت يلبتوع

بأ ل ل لباد

بحتىبادلاعباطولبم ب

با دتخ يضبم ذبصل ل ولبع بم يوب2017بم بتقليلبم للتج ا ب

آف أل االعتصل ل اإلعنيمي:بادش لللأل اطو ل ل وآ للي بادو ل ل ىب ادش للكلباداي يب2-1؛بلاجعبأيضل ل بادتقليل ادخ صبحول أ ل لواأل اد للنع اطوديةبفيبع ب
أكتوالب2017بم بتقليلبآف ألباالعتصل ل باد دميا،باي م بظن بافت الضل ل بصل ل وألباد ق باد وديباشل ل بأ ل ل لباد
ب

بفيباطجلبادمتو ل ل ،با ءبعنىب

وألباد قو بادم تقانية،بفيبح و بم توي ته بادح ديةباوجهبع م.ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
1

بإع ا بالو وبفل ل ل ل يب ادمؤدفبادلئي ل ل لليا،بوأودومويوابأ ي يجي،بواوتيلبا دت ا ييف،ب بوم غ ديباي

،بوخولخيهب يبديو بمي ال ا.ب
ه يي ب

،ب ودي غبزو.بوع مبادم ل ل ل ع لباداحثيةبكلبم ب ل ل لليا ل ل للتي بهي ال ول،بوالاي ب

2
ب

ادشكلباداي يب1-1

ب

ادشكلباداي يب2-1ب

أسعار النفط وانتاجه
متو

ب

لباد

بأ

ب
ب

باد ولية،1ب واللبأمليكيبدنالميلبومؤشلباإل ت جا

إ ت جباد

بفيبادوالي بادمتح لب ي يلب2015ب=ب،100بادمقي سباطيم اب

إ ت جباد

بفيبأوا ب ي يلب2015ب=ب،100بادمقي سباطيم اب

لباد بادخ مب متو
م يوب2017ب

ب

ب

افتراضات أسعار النفط

تم ي بات ألب

بأ

بأ

باد ولية،ب واللبأمليكيبدنالميلاب

وفمالب2016ب
ات ألبأوا +ب

أوا +ب

ب

ب

ب

لباد

متو

لباد

باد ولية،1ب واللبأمليكيبدنالميلاب

ب

ع بأكتوالب2016ب

ع بم يوب2017بم ب

م بتقليلبآف أل

ب

تقليلبم تج ا بآف أل

االعتص اإلعنيميب

ب
ب

االعتص اإلعنيميب

ادم توىبادح ديب

ب
م يوب2017ب

اتمالب2017ب

يوديوب2017ب

ي يلب2017ب

م لسب2017ب

وفمالب2016ب

م يوب2016ب

اتمالب2016ب

يوديوب2016ب

ي يلب2016ب

م لسب2016ب

وفمالب2015ب

اتمالب2015ب

ب

م يوب2015ب

 1متو

بأ

لباد

يوديوب2015ب

ب

ادمص ل:بإ اللبم نوم باد عةباطمليكية،بوك دةباد عةباد ودية.

ي يلب2015ب

ب

ب

م لسب2015ب

ب

ب

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

 1متو

بادخ مبم بأ واعبال بادممنكةبادمتح لبو ايباد تحبوغلببتك سبادو ي .بب

لباد

بأ

بادخ مبم بأ واعبال بادممنكةبادمتح لبو ايباد تحبوغلببتك سبادو ي .بب

تراجع توقعات النمو
البتزالبمح ا باد موبادلئي يةبفيبادان ا بادمص للبدن
وشم ل إفليقي وأفغ ت

بوا ت ج باد
وا ك ت بهي بإجلاءا بادضا بادم دي ب

وادصلاع باإلعنيمية.بوالبتزالبت اعي بأ
اد موبغيلباد

بفيبم قة ادشلألباطو
ب

لباد

بادم خ ضة بتشكلبعائ بعنىب

ي،بادذيبيتوععبأ بيظلب و بادمتو

بادت ليخيةب ادشكلباداي يب

ادشكلباداي يب3-1ب

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

،%بإجم ديباد تجبادمحنيبادملجحبات لبادقوىبادشلائيةاب
61ب

3-1ا.بوم بادمتوععبفيبع مب2017بأ بيصلباد موبادكنيبفيب ولبمجنسبادت و ب
ادخنيجيبأ ىبم توي تهبم جيً ب %0.5بتقليا بمع بتخ يضباإل ت جباد

اد موباد يب
اد موبغيلباد يب
اد موبادكنيب
ب

يب اق ب

ديت ألبادذيبتقو هبم ظمةبأوا .بوفيبادمق ال،بيتوععبأ بيت فىباد موبغيلباد

يب

ديصلبإدىبحواديب%2.6بفيب2018-2017ب تيجةبادتا ؤبعموم بفيبوتيللبادضا ب
اداي يب4-1ا2.بومعبذد بفق بتمبتخ يضبتوع
يف بمق ل ة باتوع

اإلعنيمي:بادشلأل اطو
ب

باد موباد

يبوغيلباد

يباشكلب

بع بم يو ب 2017بم بتقليل بم تج ا بآف أل االعتص
وآ ي بادو

ى .ب

2-ب

2015-2000ب
2016ب
2017ب
2018ب
2022-2019ب
2015-2000ب
2016ب
2017ب
2018ب
2022-2019ب
2015-2000ب
2016ب
2017ب
2018ب
2022-2019ب
2015-2000ب
2016ب
2017ب
2018ب
2022-2019ب
ب

ادم دي،بادذيبظلبيمثلبعائ بثقييبعنىباد موبعنىبم الباد مي بادم ضيي ب ادشكلب

ص لب

ببببببان ا بادصلاع1ببببببببببببببببإي ال بببببببببببببببادجزائلببببببب ولبمجنسبادت و بادخنيجيب
ادمص ل:باد ن

1

وم بادمتوععبأيض بأ بتؤ يبأ

لباد

4-ب

ب

بادو ية؛بوح ا بخالاءبص وألباد ق باد ودي.ب

ان ا بادصلاعبتشملباد لاألبودياي بواديم .ب

ب

بادم خ ضةبإدىبإض ف باد موبعنىبادم ىبادمتو

حيثبيتوعع بأ بيكو باد موبغيلباد
ب– ب
ُ

يبفيب ولب

مجنسبادت و بادخنيجيبمح و ابع بم توىب%3.4بفيبع مب،2022بأيبحواديب صفبم تواهبادا دغب%6.7بفيباد تللب2000ب–ب.2015بوتواصلب
2بتح

باطلص لباطوديةبغيلباد

يةبا اةبع له ب%11.5باي بع ميب2014بو،2016بودك بالبيتوععبأ بتتح

بإالبا اةب%5.3بفق باي بع ميب2016بو.2018ب

3
ولبمجنسبادت و بادخنيجيبادتيبتتمتعباق لبأكالبم باالحتي ي بادوع ئية،بمثلب
ادكوي بواإلم ال باد لايةبادمتح ل،باتصحيح بأوض عبم ديته باد مة بت ليجي  ،بوهوب

الضبط المالي أضعف النمو

يبإدىبح بكايل.بوم بادمتوععبأ ب

ادم قةبفيبهذهبادملحنةب اإل لب1-1ا،بلغمبأ ب ولبأم بهذابادص عبع بيؤ يب
باد موبعنىبادم ىبادمتو

إدىبتخ يضبتوع

،بديسبفق با د اةبدق لبالبأيض ب

2-ب

ب

ا د اةبد ولبمجنسبادت و بادخنيجيباطخلى.ب

4ب6-ب

إي ال بات ل يللل ب موبإجم ل ديباد ل تجبادمحنيبد ل مب2016بم ب %6.5بإدىب%12.5ب
تيجللةبتغييلبم هجيللةبعيل ل ل ل ل ل ل للهبوت ل يلللباد موبغيلباد

يبال دزيل ل .بغيلبأ للهبم ب

ادمتوععبأ بيها باد موبفيبإي ال بهذاباد مبإدىب%3.5بمعبا ح ل ل ل ل ل ل ل لباد ف ةبادتيب
يبا بلفعباد قوا .ب

تنق ه باإل ت جباد
ب

يةبواد عةباإل ت جيةبدن
والبتزالباطوض ل عباطم ب
وأفغ للت

وا ك للت .بفق بالت عبإ ت جباد

ا د ق بادمئويةبم بإجم ديباد تجبادمحنيبغيلباد

ادمتو بادمتوععب2017-2016ب عص بمتو

ي،بب

ب2014-2013اب

منحوظة:بع بالبيظهلبأثلبإدغ ءباد عمبا دك ملبفيبادلصي باطوديبغيلباد

يبدناحلي .ب

بفي م قة ادشلللألباطو ل وشللم ل إفليقي

بفيبدياي بإدىبمنيو بالميلبيومي بفيبم تصلللفبع مب،2017بوهوبالت عبكايلبمق ل ةبام للتواهبفيباد مب
بالت ع بكايلابفيبع مب،2016بوظلبث ات بهذاباد مبحتىباآل .ب

ادمحلزبفيبادحلببضل ل بت ظيمبع اع عبعنىبا للتئ فب موباالعتصل ل بغيلباد
و للي ل ل ع بادتق مب ُ
دت ويضبا حلاف بادم ديةباد مةباد ل ل ل ل ل ل ل اقةبع بأ ىبإدىبتخ يضبتوع

باد موبغيلباد

ي،بلغمبأ بوض للعبمواز ةبأكثلبتقيي ابد مب2017ب

يبفيباد لاألبد مب2017بمق ل ةبام بول بفيب ع بم يوب

2017بم بتقليلبم للتج ا بآف أل االعتصل اإلعنيمي:بادشلللأل اطو ل وآ للي بادو ل ى.بوم بادمتوععبا كم
وعنىبادم ىبادمتو

ب

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

بت للي لبعنىباآلف ألبفيبان ا بادص للاعبادمص ل للبدن

ادم ضل ل ل ل ل ل لليبادذيبانغب حوب0.4بمنيو بالميلبيومي .بوفيباد لاأل،بالت عبإ ت جباد

،بم بادمتوععبأ بيتا

يب

يب

تخ يض ل ل ل ل ل ل ل باإل ألبادمتوخ ل،بويت فىبإدىب%2.4باحنولبع مب.2022ب بوع م ب

ادتغيلبفيبادلصي باطوديبغيلباد

10بص لبببببببببب10-ب

ب

يصلباد موبفيبادجزائلبإدىبأ ىبم توي تهبم جيب%0.8بفيباد مبادمقالبا ابب

ي،بادمتو

بخ لجبمجنسبادت و بادخنيجي،بم بادمتوععبأ ب

8-ب

ب2014-2013اب

ب

وا د ل ل ل للاةبدنان ا بادمص ل ل ل ل للبدن

ادمتوععب2017-2016ب عص بمتو

ص لب

ادتغيلبفيب موبإجم ديباد تجبادمحنيبغيلباد

يكو بت ثيلبادص عباد انوم يباي بع لبوع لبان ا بأخلىبمح و ابعنىباد موبفيب

ا د ق بادمئويةبم بإجم ديباد تجبادمحنيبغيلباد

م بيتيحبده بادح ظبعنىبا تقلالباد موبغيلباد

ادشكلباداي يب4-1ب

باد موبفيبان ا بادصلاعبادمص للبدن

ط بادزي لبادكايللبادتيبح ث بمؤخلابفيبإ ت جباد

بفي م قة ادشلألباطو

باالعتص ل باديم يبمللبأخلىبهذاباد م.ب
وشم ل إفليقي وأفغ ت

وا ك ت ،ب

بتح بم بفلصةبتحقيألبادمزي بم بادمك ب.ب

ب

ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي التدريجية
ل ل ل همبتلاجعبأ ل ل ل لباد

بفيبح وثبعجزبكايلبفيبادم ديةباد مةبعالبادان ا بادمص ل ل ل للبدن

بفي ادم قة،بم ل ل للجيبالت عبح بم ب%1.1بم ب

إجمل ديباد ل تجبادمحنيبفيبع مب2014بإدىب%10.6بم بإجمل ديباد ل تجبادمحنيبفيب،2016ب بودك بم بادمتوععبأ بيتلاجعبإدىب%5.2بم بإجمل ديب
اد تجبادمحنيبهذاباد مبا ض لللبادتح ل ل بادمح و بفيبأ ل ل لباد

بوادجهو بادكايللبادماذودةبدتخ يضل له.بوم بادمتوععبأ بيانغبعجزبادمواز ةبادتلاكميب

دم لبخمسب وا ب320بمني لب واللباي بع ميب2018بو.2022ب
ب
ومعبذد ،بفق بك بادتق مبمت وت باي بادان ا بادمصل للبدن

بفي م قة ادشلللألباطو ل وشللم ل إفليقي وأفغ للت بوا ك للت ب ادشللكلباداي يب4-1ا،ب

بوظهلبادتا ي ،با بثيثب ل ل وا بم بادهاو بادما ئيبفيبأ ل ل لباد
ادمصل ل ل ل ل ل ل للبدن

،بفيبملاكزبم ديته باد مةبوآف عه بادمتوع ة.بفق ب ل للجلبحواديب صل للفبادان ا ب

بفي ادم قةب إي ال ،بوادكوي ،بوع ل،بواإلم ال باد لايةبادمتح لابعجزابفيبادم ديةباد مةبيقلبع ب%5بم بإجم ديباد تجبادمحنيب

4
فيبع مب،2016بفيبحي ب ل ل للجلباد ص ل ل للفباآلخلبعجزابأعنىباكثيلبم ب%10بم ب

ادشكلباداي يب5-1ب

ادم خ ضبا حتي ي بوع ئيةبكايللب ادكوي ،بوع ل،بواإلم ال باد لايةبادمتح لا،بأوب

20ب10ب5ب

إجم ديباد تجبادمحنيب ادش ل ل ل ل ل للكلباداي يب5-1ا.بوع لبم بتتمتعبادان ا بذا باد جزب
تكو بأعلللباعتم ل ابعنىباإلي ال ا باد

بادم خ ضل ل للة.بوع بأعن بادجزائلبواد ل ل ل و يةبع ب

ب موحةبدنضا بادم دي،بلغمبا ت عتهم تصحيح أوض عهم باشكل ت ليجي

أكالبعنىبادم ىبادقص لليلبدنح م اآلث لباد للناية عنى اد مو.بغيلبأ بان ا بأخلىب
وعم ا.بأم بادخ

باد موحةبادتيبوض ه باد لاألبعنىبم توىبادم ديةباد مة،بادتيب

تلتكزبعنىبات ألباال ل للت ا باالئتم يبمعبصل ل ل وألباد ق باد ودي،بفت ل للته فبتحقيألب
مواز للةبمتواز للةبوتخ يضباد ل ي بعنىبادم ل ىبادمتو ل ل ل ل ل ل ل  .بوالبيقومبأيبم بادان ل ا ب

ادمص ل ل ل ل ل ل ل للبدن

بفيبادم قةب– بحتىبادان ا بادمتوععبأ بتحقألبفوائضبعنىبادم ىب

ادم ديبادمح واةبعنىب

أ سبادتغيلبفيبادلصي ب
اطوديبغيلباد

ب
وتتض ل ل ل للم بخ

ادمحنيبغيلباد

ص لب

يباي ب

ع ميب2016بو.2022ب

5بص لب

ب

إجمالي الدين العام المتوقع في 2022

ب

%بم بإجم ديباد تجبادمحنياب

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

ادشكلباداي يب6-1ب

بادض ل ل ل للا بادم ديبفيب ولبمجنسبادت و بادخنيجيبت اايلبتتلاو باي ب

التغير في اإلنفاق واإليرادات غير النفطية

إجلاءبمزيل بم بادتخ يضل ل ل ل ل ل ل ل بفيباد قل بادجل ليللةباخيفباطجول،بوتخ يضبفل توللب

%بم بإجم ديباد تجبادمحنيبغيلباد

أجولبادق عباد مبك اةبم بإجم ديباد تجبادمحني،بواجلاءبمزي بم بادتخ يض بفيب
اد ق باد أل للم دية،بوزي لباإلي ال ا بغيلباد

يبك اةب

مئويةبم بإجم ديباد تجب

ادمتو ل ل ل ل ل ب– باملاكمةبموال بك فيةبدحم يةبادلف هيةباالعتصل ل ل ل ل يةبدقجي لبادمقانةبا ب
بادموال بادهي لوكلاو ية.ب

ب

ي اغيبأ بتاذلبادمزي بم بادجهو بدوضل ل ل ل ل ل للعباد ي بعنىبم ل ل ل ل ل ل ل لبهاو يب اداحلي ،ب

منحوظة:بيشيلبحجمب
اد ق عةبإدىبوتيللبادضا ب

%بم بإجم ديباد تجبادمحنياب

خ

يللة ب إي ال ا،بوت تزمبإجلاءبتصل ل ل ل ل ل للحيحبم ل ديب
عجز المالية العامة الكلي في 2016

ت ليجيبدمواكاةبايئةبأ ل ل ل لباد

تباين مراكز المالية العامة

ية،بالب لليم با للتح اثبضل للائببادقيمةب

ابوادض للائبباال تق ئيةب ادشللكلباداي يب
ادمض ل فةب ادمتوععبا ءبت ايقه بفيبي يلب 2018ب
6-1ا.3بوعنىبصل عباد للي ل بكذد باال للت لبم بأ ل لباد

ا ي بعالبادان ا اب
اإلي ال ا بغيلباد

ية

1ببببب

ي،بادتغيلبع بع مب األ،بمتو

ق بج ليةبأخلىببببببببببببباطجولببببببببببلأسبادم ل

البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي

2

دول مجلس التعاون الخليجي

ب
3ب
2ب
1ب

بادم خ ضللةبدوضللعب

ص لب

ادص ل ل ل ل لليغةباد ه ئيةبإلص ل ل ل ل لليح بأ ل ل ل ل ل ل لباد عة4.ب بوفيبادان ا بخ لجبمجنسبادت و ب

1-ب

ادخنيجي،ب ج بأ بادضل للا بادم ديبادمقللبفيباد لاألبي ل للت بأ ل ل ل ل بإدىبزي لبتخ يضب

3-ب

اال للتثم لباد مبوتقيي باطجول.بوفيبادجزائل،بتلكزبم ظمبادت اايلبادتص للحيحيةبأيضل ل ب

5-ب

2022-2019

2018ب

2017ب

2016-2014ب

ب

3

2022-2019ب

إلع لبل منةبادا و ،بوم فوع باد ئ لباد شئةبع بتوليألبادمت خ ال .بب
ب

2018ب

م دي بدمواجهةبتزاي بضل ل للغو باإل ألبادمت نقةباشل ل لليخوخةباد ل ل للك ،بوادتك ديفبادمحتمنةب

2017ب

ع ع لباإلي ال ا بدنح بم باالعتم بعنىباإلي ال ا باد

ية.ب بو ل ل ل لليوفلبذد بأيض ل ل ل ل بحيزاب

4-ب

2016-2014ب

عنىباإل أل،بالب ل لليم باال ل للتثم لباد م.بوفيبإي ال ،بتتض ل للم بادجهو بادم ديةبتو ل لليعب

2-ب

6-

ادمص ل:بح ا بخالاءبص وألباد ق باد ودي.ب
باإلي ال ا بغيل باد ية بفي ب ول بمجنس بادت و ب
بادكوي بم ب ن نة باي
1تُ تا باي
ادخنيجيب ظلابدي ق ع بفيب ن نةباي ته بادمت نقةبام فوع بادت ويض بادمقلللبم باطممب
ادمتح ل.ب
2تشملبادجزائلبواي ال بواد لاأل.ب

اشكلبع م،بي اغيبأ بتتضم بعمنيةبضا بأوض عبادم ديةباد مةباد اعمةبدن مو ب زي لباإلي ال ا بغيلباد

ب

ية،بادتيبالبتزالبم خ ضةبج ابفيبجميعبان ا بادم قةب IMF

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

 4بخ ض بادان ا بادمص للبدن

بفي بادم قة عمباد عةباشكلبكايلبفيباد وا باطخيلل،ب تيجةبا خ ضبأ

لباد

باد دميةبواط لبادج ي لبط

لباد

بادمحنية.بوتشيلب

ادتق ي ال بفيبان ا بمجنسبادت و بادخنيجيبإدىبا خ ضب عمباد عةبعالبادضلائببم ب116بمني لب واللبفيبع مب2014بإدىب47بمني لب واللبفيبع مب2016ب IMF 2017ا.ب

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

5
وت همبادتح ي

بادم تمللبفيبأ لبومؤ

بادم ديةباد مةبفيب عمبعمنيةبادضا بادم دي.بوفيبهذابادص ،بتمبإحلازبتق مبكايلبفيبوضعبأ لب

ادمواز ةبمتو ل ل ل ةباطجلبفيبادجزائل،بوادكوي ،بوع ل،بواد ل ل ل و ية،بوكذد بفيباإلم ال باد لايةبادمتح لب ل ل لواءبعنىبم ل للتوىبادحكومةباالتح يةبأوب
م ل للتوىبحكوم باإلم ال .ب بوع با أبعملبوح ا بادم ديةباد مةبادكنيةباآل بفيبادكوي بوعم بوع لبواد ل ل ل و يةبواإلم ال باد لايةبادمتح ل.بوأحلزب
اد لاألبتق م بفيبمج لبتح ي بوم دجةبادمت خ ال بوادضل ل للم

بادحكومية.بوت ل ل للهمبادم ل ل ل ع لباد يةبادمق مةبم بص ل ل ل وألباد ق باد وديبفيبم ل ل ل ع لب

،بوأوجهبادتك ملبمعب
ادان ا بفيبهذهبادمج ال .بويت ي بإع ا ب موذجبج ي بإل اللبف توللبأجولبادق عباد مب– باحيثبيالزبأهميةبادتشل ل ل ل ل ل للخيصبادجي ب
اإلصلليح باطخلى،بوادمؤ ل ل باد اعمةب–بم بأجلبت زيزباد موباالحتوائيبوا للتم الليةبأوض ل عبادم ديةباد مةبفيبمختنفبان ا بادم قةب ال للةب
،Tamirisa and othersبتصل ل ل لبعليا ا.بواش ل للكلبأعمبفإ بت زيزباإل اللبادم ديةباد مة،بام بفيبذد بزي لبادشل ل ل فيةب بو لجةبادم ل ل ل ءدة،بم بشل ل ل هب
ت عيمبجهو بادضا بادم ديبوع بيوفلبحيزابم دي بإض في .بوع با أ باد و يةب شلبتق ليلبلاعب ويةبدنم ديةباد مة،بمم بأ ىبإدىبزي لبش فيةبادم ديةب
اد مةباشكلبكايل.ب
ب

إصدار سندات الدين ال يزال المصدر الرئيسي لتمويل العجز
تواصلبادان ا بادمص للبدن
وا ك ت بإص الب

بفي م قة ادشلألباطو

وشم ل إفليقي وأفغ

ت

ا باد ي بدتنايةباحتي ج ته بدتمويلبادمواز ة.بوع بحصن بادان ا ب

ادتيبتتمتعباإمك يةباد ذبإدىباط واألبعنىبكمي بكايللبم بموال باط واألباد وديةب
– بفق بأص ل ب ولبمجنس بادت و بادخنيجي بفي باد صف باطول بم بع م ب2017ب
ا بعيمته ب 30بمني لب والل بتقليا ،بحيثبالبتزال باطوض عبفيباط واألبادم ديةب
اد وديةبمواتية ب ادشكلباداي يب7-1ا.بولغمبأ بإص ال بهذهباد

ا بفيباط واألب

ادشكلباداي يب7-1ب

االحتياجات التمويلية المتوقعة في مجلس التعاون الخليجي،

1

2017

%بم بإجم ديباد تجبادمحنياب
اد
اد
اد
اد

ي بادمحنيب
حببم باطصولب
ي بادخ لجيب
جزبادكنيب

اد وديةبم بش هبتج ببمزاحمةبادق ع ادخ ص في ادحصول عنىباالئتم ،بوخ صةب
فيبظلبادق للبادمح و لبدق واألبادم ديةبادمحنية،بفإ بإص اله بفيباط واألبادمحنيةب

ص لب

يمك بأ بي همبفيب عمبت ويل باط واألبادم ديةبت ليجي ب فيباد و يةبعنىب ايلب

5-ب

ادمث لا.بوم بش بزي لباالعتم بعنىبادتمويلبادمحنيبأيض بأ بيخ فبم بعواعبب

10-ب

ح وثبأيبت هولبفيبأوض عباط واألباد ودية.ب بوع بحصن بادان ا بفيبا ضبادح ال ب
ادكوي

اد و يةب

ودنم ع لبفيب عمبهذابادم هج،بتمبإ ش ءبمك تببإل اللباد ي بفيبادكوي بوعم ب

اإلم ال ب

إل الل باطصول بوادخصوم بت خذ بفي باالعتا ل بادت و ال بوادمخ ل بادم دية بادكنية5.ب

ع لب

واشكلبع م،بي اغيباتخ ذبع ال ال باالعتلاضبواال تثم لبفيبإ ل با تلاتيجيةبش منةب

عم ب

ب

اداحلي ب

عنىبموال باط واألباد ودية إلع لبا ءباحتي ي ته بادوع ئية.ب

15ب

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

 1ب االعتلاضبا كثلبم بمانغبعجزبادم ديةباد مةبي يبوجو ب يو بمتو

ةبو وينةباطجلباعتلبب

بادمت نقةباإع لبتمويلبأذو بادخ از ة.ببب

أجلبا تحق عه بويت ي بإع لبتموينه ؛بتُ تا باداي
باا ءباالحتي ي بادوع ئية.
ادقيمباد داةبت يبعي مباد ن

واد و ية،بكم بتمبت زيزبهذهبادمك تببفيبأاوبظايبو اي.بويمك بادح بم بادمخ لبع ب ليألبإص الب

ا ب ي بأ ولبأجيب عنىب ايلبادمث ل،ب

ا بذا بأجلبا تحق ألب30بع م ا،بلغمبوجو بم ضي بفيم بيت نألبا دتكن ة.بوخ لجبمجنسبادت و بادخنيجي،ب

بعم بفيبم لسب2017ب
أص ل ُب
ظلبإص الب ا باد ي بادمحنيب ام بفيبذد بت قي باد جزابهوباال تلاتيجيةبادم ضنةبدنتمويلب ظلابط بخي ال بادتمويلبادخ لجيبمح و لب إي ال ،ب
اد لاأل،بدياي ،باديم ا.ب

5بلاجعباد صلب5بفيبع بأكتوالب2016بم بتقليلبآف أل االعتص اإلعنيمي:بادشلأل اطو

وآ ي بادو

ى .ب

6

رأس المال الخاص قد يسهم في سد الفجوات الخارجية
معبتلاجع بأ

لباد

،بتحولبلصي بادح ببادج ليبفيبادان ا بادمص للبدن

في م قة ادشلألباطو

وشم ل إفليقي وأفغ ت

ب

وا ك ت بم بف ئضبع لهب228ب

مني لب واللبفيب 2014ب  8.8ب%بم بإجم ديباد تجبادمحنيابإدىبعجزبع لهب77ب

مني لب واللبفيب2016ب 3.6ب%بم بإجم ديباد تجبادمحنياب ادشكلباداي يب-1

8ا.بوم بادمتوععبعو لبلصي بادح ببادج ليبادكنيبإدىبتحقيألبف ئضبمح و بفيب
ع مب.2019بغيلبأ بادان ا بادتيبت يبم بعجزبم تمل،بوا خ ضباحتي ي ته ب

ادشكلباداي يب8-1ب

تمويل الحساب الجاري

%بم بإجم ديباد تجبادمحنياب

بادح ببادم ديبوادح بباد أل م دي:ب
إص الب ا باد ي باد ي ي،بص فب
أخلى،بص فب
ادتغيلبفيباالحتي ي 1ب
ادح ببادج لي2ب

10
5

ادوع ئية،بوض فبملو ةب لبادصلفبتواجهبتح ي بفيبادحصولبعنى بادتمويلب

صل

ادخ لجي .بوتؤك بهذهبادت و ال بعنىبأهميةبمواصنةبضا بأوض ع ادم ديةباد مةب

5-

دنم ع لبفيب عمب ظمب لبادصلفبادث ا ،ببواجلاءباإلصيح بادهيكنيةبدجذبب
لؤوسباطموالباطج ايةبادخ صة.بوفيبهذاباد ي أل،بتمبإ خ لبتح ي

10-

بفيم بيت نألب

15-

اتي يل ب ذ بادم تثملي باطج ب بط واأل بلأس بادم ل ب كم بفي بادممنكة باد لايةب

لاجع بادق م بأ ه باش باإلصيح

بادهيكنيةا .بووفق بدقوض ع باد ولية ،بيمك ب

دن ي ةباد ق يةباطكثلبتقيي ابأ بت عمبأيض بعمنيةبادتصحيحبادخ لجيبفيبادان ا ب

ادتيبالبت تم ب ظمبلا ب لبادصلفبم بخيلبجذببادمزي بم بت فق بادح فظة.ب
ب

2015ب
106ب
2017ب
ب

ادق للبادت ف يةبو عمبت ويعباالعتص بأ بي همبأيض بفيبتقنيص باد جزبادخ لجيب

2015ب
106ب
2017ب

ادان ا ب عم ،باإلم ال باد لايةبادمتح لا.بوم بش بإجلاءبإصيح بأخلىبدزي لب

2015ب
106ب
2017ب
2015ب
106ب
2017ب
2015ب
106ب
2017ب

اد و يةا.بغيلبأ باعتم بعوا ي بج ي لبدي تثم لباطج ايبع بت خلبفيبا ضب

2025-

ببان ا بادصلاع4بببادجزائلببببباداحلي بوعم ببباد و يةببببان ا باد ئض

3

ببببببببببببببببببببببببببان ا باد جزببببببب
ادمص ل:باد ن

1ب

ب

بادو ية؛بوح ا بخالاءبص وألباد ق باد ودي.ب

ص فب ع+عبتمثلبزي لا.ب

2باد لوألباي بادح ببادج ليبومجموعبا و بادتمويلبتلجعبإدىبآث لبادتقييم،بواد هوبوادخ .ب
3بان ا ب جن بف ئض بفيبح ا ته بادج ليةبفيبادمتو

بفيب2017-2014؛بتشملبإي ال بوادكوي ب

وع لبواإلم ال .ب

4باد لاألبودياي بواديم .ب

استمرار صالبة القطاع المالي
البتزالبادق ع بادم ديةبمحت ظةباصياته باوجهبع مبفيبمواجهةبتلاجعبأ

لبادهي لوكلاو

 .بوالبتزالبادا و بفيب ولبمجنسبادت و بادخنيجيب

وادجزائلبتتمتعبام توىبجي بم بادل منة،بحيثبتانغب ببك يةبلأسبادم لباوجهبع مبم توي بأعنىباكثيلبم بادح باط ىبادت ظيمي،بكم بتتمتعب

أيض بام توىبجي بم بادلاحية.بومعبذد ،به

با ضبادضغو باد شئةبع با تملالبا خ ضبلاحيةبادا و بفيبا ضبادان ا بط ا ببم ه بالت عب

تك ديفباضمحيل بعيمة باطصول ب اإلم ال باد لايةبادمتح لابوتلاجع بهوام بأ

لباد ئ لب تيجةباحت امبادم ف ةبعنىبادو ائعب عم ا .بولغمبأ ب

اة بادقلوضبادمت ثللبدمبتتغيلبتقليا بفيبم ظمب ولبمجنس بادت و بادخنيجي،بفق بالت

بفيبادجزائل،بكم بأ بمخ لبت هولبجو لباطصولبالب

عم ابوادقلوضبادم بج ودته ب اإلم ال ا.بوالبتزالباد ظمبادمصلفيةبض ي ةبفيباد لاألبواي ال .ب
تزالبع ئمةب تيجةبالت عبم توىبادقلوضبادملاعاةب ُب

ويلكزباد لاألبعنىبوضعبا تلاتيجيةبدنتص يبدنتح ي بأم مبادا و بادممنوكةبدن ودة؛ب بويجليبح دي بإصي بادق عبادمصلفيبفيبإي ال بمم ب يت نبب

إع لبل منتهبوهيكنته.ب
ب
وع بلف

بم ظمبادا و بادملكزيةبفيبمجنسبادت و بادخنيجيبأ

لباد ئ لباط

يةبادمحنيةبا دتزام بمعباالحتي يباد ي لاديباطمليكي،بمم بأ ىب

إدى بالت ع ب ل باد ئ ل باد ئ باي بادا و بو ل باإلعلاض.بغيل بأ بادزي ل بادمح و لبفي بأ

ل باد

،بوم بص حاه بم بتخ يف بدنقيو باد ق يةب

ادحكومية،ب ع ابعنىبتخ يفبضغو باد يودةبفيبا ضبادان ا ب– بالب يم باد و يةبواإلم ال ب– بكم بتقنص بفلوألبأ
ادا و ب وفلوألبأ

لباإلعلاضا،بمم بخ ضبم باال تق لبادك ملبآلث لبزي لبأ

لباد ئ لباط

لباد ئ ل باد ئ ل باي ب

يةب ادشكلباداي يب9-1ا.بويمك بأيض بميحظةب

7
االلت عبادمح و بفيبم توىباد يودةب تيجةبزي لب موبادو ائعب ادشكلباداي يب-1
10ا.بومعبذد ،بالبتزالبو ائعبغيلبادمقيمي بوادتمويلبا دجمنةبيشكي بمص لاب
مهم بم بمص لبتمويلبادا و ب–بالب يم بفيباإلم ال بوع لب اإل لب1-1ا،ب

مم بي لضه بدمخ لبادتغي ال بفيبأوض عباد يودةباد دمية .بوع با تقلبم لب
موبائتم بادق عبادخ صبفيب ولبمجنس بادت و بادخنيجيبوادجزائلب ادشكلب

اداي يب10-1ا با بادتا ؤبوا عباد

ألبادذيب جنه بفيباد مبادم ضي.بغيلب
ية.ب

أ هبالبيزالبأا باكثيلبمق ل ةبا تللبم بعالبادص مةباد
ب

ويواصل بص ع باد ي

بإحلاز بادتق م بفي بت زيز بأ ل باد يودة ببواد ي

ب

االحت الزية.بوم باطمثنةبعنىبذد باد ملبمج ابا وا بإع لبادتمويلب ادجزائلا،ب
وفلض بمت نا

باد يودة ب اداحلي ا ،بوت ايأل ب ل بف ئ ل بملج ي باي بادا و ب

عم ا،بوت ميألبأ واألبلأسبادم لبادمحنيةب اد و يةا،بوت زيزباط لباالحت الزيةب

سعر الفائدة السائد بين البنوك وسعر اإلقراض مقابل سعر الفائدة

على األموال الفيدرالية األمريكية

لباد ئ لبمق ل ةبا لباد ئ لبعنىباطموالباد ي لاديةباطمليكية،بمح واةب

فلوألبأ

عنىبأ سب وياب

اد و يةب فلوألبأ لباد ئ لباد ئ لباي بادا و ا1ب
متو بفلوألبأ لباإلعلاضب اداحلي ،بوادكوي ،بوعم ،بوع لاب
متو بفلوألبأ لباد ئ لباد ئ لباي بادا و ب اداحلي ،بوادكوي ،بوعم ،بوع ل،بواإلم ال ا1ب
لباد ئ لبعنىباطموالباد ي لاديةباطمليكيةب–بادمقي سباطيم ب
5.5ب

2.0ب
1.8ب
1.6ب
1.4ب
1.2ب
1.0ب
0.8ب
0.6ب
0.4ب
0.2ب
0.0

5.0ب
4.5ب
4.0ب
3.5ب
3.0ب
2.5ب
2.0ب
1.5ب
1.0ب
0.5ب
0.0

يو يوب2017

ادا و بعنىبتوفيلباالئتم بدنق عبادخ ص،بوي همبفيبإض فباد مو.بوا دت ديب
فإ بت ميألبأ واألبلأسبادم لبادمحنيةبي اغيبأ بيكو بمج لبإصي بذيبأودويةب
دضم بتق يم بادتمويل بادك في بدت مية بادق ع بغيل باد
اد ي

م لسب2017ب

ادم تملل،بت لض بضغو بعنىبجو لباطصولبادمصلفية،بمم بيؤثلبعنىبع للب

ي مالب2016ب

و تظلبأ

لباد

بادم خ ضة،بإدىبج بب وللبزي ا بأ

لباد ئ لباطمليكيةب

اتمالب2016ب

ب

بأ

لباد ئ لباد ئ لباي بادا و بتمثنه باي

بعم ،بحيثبتمبا تخ امباي
ُ

بأ

بأ

لباد ئ لبعنىبادقلوضبدثيثةبشهولب

لباد ئ لبعنىبادقلوضبدنينةبواح ل.ب

ب
ادشكلباداي يب10-1ب

نمو االئتمان والودائع في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر
ادتغيلب،%بعنىبأ سب ويبمق ل ،بمتو

با ي ةاب

مجموعبادو ائعب

ي .بوي اغي بدص عب

االئتم بادخ صب

باد ظلبفيبأفضلب ليقةبدي ت لبم باد لصبادتيبتتيحه باالاتك ال ب

ادتك ودوجيةباد لي ةبفيبادق عبادم دي،بام بفيبذد بت زيزبفلصبادحصولبعنىب
ادتمويل،بمعبإ اللبادمخ لبادمص حاةب اد صلب5ا.ب

ب

المضي قدما في اإلصالحات الهيكلية
إزاءبا خ ضبأ

لباد

،باشت

بح جةبادان ا بادمص للبدن

دنح بم بتلكيزه بعنى بإع ل بتوزيع باإلي ال ا باد

ادق عباد مبو عمباد عة.بودتحقيألبهذاباده ف،بوض

ية بم بخيلباإل أل بعنىب
بهذهبادان ا با تلاتيجي ب

موحةبدت ويعباد ش باالعتص يبودك بآف ألباد موبمتو

ادمتو

بفيبادم قةب

ةباطجلبالبتزالب و ب

بادت ليخية ب ظ ال بإلجلاءا بادضا بادم دي بادج لية .بوهذه باآلف ألب

ب

ةبHaver Analytics؛بوتقليلبعاإلحص ءا بادم ديةباد وديةع.ب

م تا ابم ه باي

ب

يو يوب2016ب

ب ن نةباي

م لسب2016ب

اإلم ال ا.ب

1

ي مالب2015ب

عم ا ،بوصي غة بعوا ي بج ي ل بدنا و بادملكزية ببواد مل بادمصلفي ب إي ال ،ب

ادمص ل:بمؤ

اتمالب2015ب

ادكوي ا ،بواد مل بعنى با تح اث بأ وا بدتوفيل باد يودة بدنا و باإل يميةب

ب

يو يوب2015ب

ب

م لسب2015ب

ادكنيةب اداحلي ،بع ل،باد و يةا،بووضعبإ لبج ي بدحوكمةبادا و باإل يميةب

ادشكلباداي يب9-1ب

ادلاعباطول2017:ببب2016ببببب2015ببببب2014ببببب2013بببب2012ب
ادمص ل:بمؤ

ب
ب

ةبHaver Analyticsبوح ا بخالاءبص وألباد ق باد ودي.ب

16ب
ب
ب
ب
12ب
ب
ب
ب
8ب
ب
ب
ب
4ب
ب
ب
ب
صل

ب

8
ادض ي ة بدن مو بتنقي بمزي ا بم بادضوء بعنى بضلولل بادت جيل بات يذ باإلصيح ب

ادهيكنية،بد لبأغلاضبم باي ه باال ت ل بم باد لصةبادتيبيتيحه بادص و باد وليب

فيباد موباد دمي6.ببب

ادشكلباداي يب11-1

محاسبة النمو
متو

بادم هم بفيباد مواب

اد م دةب
لأسبادم لب
اإل ت جيةبادكنيةبد واملباإل ت جب

وادى بج ب بادمش غل باش با تم اللية بأوض ع بادم دية باد مةبوأ اء باد مو ،ب ج بأ ب
ادمك ببادتيبحققه ب موذجبادت ميةبادح ديبعنىبك

بمخياةبدآلم ل بعنىبم توىب

اإل ت جيةب–بادتيبت بادمحل بادلئي يبدم توي بادم يشةبعنىبادم ىباد ويل7.بوع ب

خنُص ب ال ةبح يثةبدص وألباد ق باد وديب 2016bابإدىبأ باإل ت جيةبفيب ولب

مجنسبادت و بادخنيجي،بمق ل ةباان ا بأخلى،بغ دا بم بت همباق لبمح و بفيبتحقيألب

ص لب
2ب4ب6-

اد مو،باي م بت هم باد م دةباق ل بأكالباكثيلب ادشكلباداي يب11-1ا .ب بوت كس بهذهب
اد تيجةباد ي

بادت ضينيةبدتوظيفباد م دةباطج ايةبم خ ضةباطجل بفيبادق عب

ادخ ص،بمعبتق يمبأجولبملت ةبدنموا ي باد مني بفيبادق عباد م .ب بوع بخنص ب

اد ال ةبأيض بإدىبأ به

بالتا بموجب،بعنىبادص ي باد دمي،باي بم همةبلأسب

ادم ل بواإل ت جية بفي باد مو بأث ء بفت ال باد مو بادملت ع ،بمم بيشيل بإدى بأ بمك بب
جيةبتزي بم بلاحيةبادشلك بوت ززباال تثم لبادخ ص،بواد كسبصحيح.بوم ب
ب
اإل ت
ادمثيلبديهتم مبأ هبعنىبادلغمبم بتوافألبمكو

ادمص ل:ب ال ةب).IMF (2016bب

ب

منحوظة:ب=Hبفتللب موبملت ع؛ب=NHبفتللب موبغيلبملت ع.ب

فت ال باد موبتشملباد تللب.2014-1970بفتللباد موبادملت عبهيباد تللبادتيبيتج وزبفيه بم لباد موب
%4ب وي بخيلبخمسب وا بمت عاةبعنىباطعل؛بواخيفبذد بت تالبفتللب موبغيلبملت ع.ب

باد موبفيبادجزائلبواي ال بإدىبح بكايلبمعباد م باد دميبادم ت ،بفإ بادصنةباي باإل ت جيةبواال تثم لب

غيلبموجو لبغ دا بفيب ولبمجنسبادت و بادخنيجي.ب
ب
وتؤك بهذهباد ت ئجبأهميةبإصيح ب وألباد ملبوادت نيمبفيبت زيزبادت ويعباالعتص يبوت ميةبادق عبادخ ص.بف نىب ايلبادمث ل،بت كفبادممنكةب
فجولباطجولب
اد لاية باد و يةبعنىبإصي ب ظمبادت ليببوادت نيم،ب بوتوجيه ب عمباطجول با عةبإدىبادم تحقي ،بوزي لبل ومباد م دة بادواف لب دتقنيص ب ب

اي باد و يي بوادواف ي ا،بوت قيحب ظ مبحصصبادتوظيفب ال مجب

ع ابع ب ليألبا تح اثبالامجبتشتل بأ بيكو بجميعباد مني بفيبع ع ب

مح لبم بادموا ي .بومعبذد بفإ باجتذابباد م دةبادواف لبادم هللب يظلبم نا بأ

ي بدنح ظبعنىبادق للبادت ف يةبفيبجميعب ولبمجنسبادت و ب

ادخنيجي،بوي اغيبأ بته فبإصيح ب وألباد ملبإدىبزي لباإل ت جيةبوادحوافزبادتيبتشجعبادموا ي بعنىباد ملبفيبادق عبادخ ص.بوتحقيق بدهذهب
ادغ ية،بأجل بكلبم باداحلي بوع لبواإلم ال بإصيح بموضعبتلحيببفيب ظمبت شي ال باد خول،بام بي محباق لبأكالبم بحليةبادت قلباد اخنيب

دن م دةبادواف ل.ببوه

بمشلوعبع و بج ي بفيبع لبم بادمقللبأ بيم ح با ضباد م دةبادواف لبإع مةب ائمة.بوفيبادان ا بادتيبالبيزالب ظ مبت شي ال ب

بوعم بفيبادوع بادلاه بخ وا بدتح ي بتوافألب ظمبادت نيمب
اد خولبفيه بيح بم بت قلبادواف ي بف وفبت ي بم بإجلاءبإصيح بمم ثنة.بوتتخذبإي ال ُب
وادت ليببمعباحتي ج بألا بباد مل،بام بفيبذد بإ لاجب و ال بلي لباطعم لبفيبادم هجباد ال يةب إي ال ا.بغيلبأ بادتح يثبادملتقببدقوا ي باد ملب
فيبعم بالبيزالبعي باد ظل.بوم بش بتو يعباالعتص بادل ميببوزي لبادمش لكةبفيب وألباد مل،بوخ صةباي باد ء،بأ بي ي باإل ت جيةبواد موبفيب
ُب
جميعبان ا بادم قة.بواوجهبع م ،بم بادملجحب شوءبتك ديفبم ديةبع بتح ي بأ اءب وألباد ملبو ظمبادت نيم،بمم بي ززبادحجج بادمؤي لبالتخ ذب
إجلاءا بادضا بادم ديباد اعمة دن موبعنىباد حوبادماي بفيبع مبادم ديةباد مةب ادح شيةب2ا.ب
ب

6بيت ولباد صلب4ب امزي بم بادت صيلبا ك

ب ج با تلاتيجي بادت ويعباالعتص يبعنىباد موبوادتيبت ززبادتج لل.ب

7بلاجعب ال ةب،Adler and others 2017بو ال ةب.Mitra and others 2016ب

9
ويتخذ بص ع باد ي
اإلصيح

بأيض بخ وا بدتح ي بايئة باطعم ل باصولل بأعم بدتشجيع باال تثم ل بادخ ص بوتوفيل بفلص باد مل .بوع بأصاح بهذهب

بادم ززلبدن موبأكثلبإدح ح بفيبظلبحجم بادضا بادم ديبادم نوب.بف يبادجزائل،با أ بادحكومةبفيبوضعبا تلاتيجيةبش منةبإلع لب

صي غة باد موذجباالعتص يبادذيبتتا هبدتحقيألب موبيقو هبادق عبادخ ص.بوفيبإي ال ،بته فبخ ةبادت ميةبادو يةباد
ادخ صبوادح بم باالعتم بعنىباد

ةبإدىبت ميةبادق عب

.بوع بأ نق ب ولبمجنسبادت و بادخنيجيبا د لبا تلاتيجي ب موحةبدنت ميةبادو ية،بوتا شلباد ن

ملحنةبت يذه .ب بوتتمثلبإح ىبادمه مبادلئي يةبفيبهذابادص بفيب مجبهذهباال تلاتيجي بفيبأ لباعتص يةبكنيةب نيمةبعنىبادم ىبادمتو
ادممنكةباد لايةباد و ية،بي كفبص عباد ي

بعنىبوضعب ي

بح دي ب

.بف يب

بمح لبدت يذبلؤيةب،2030بمعبوضعب ظ مبدنمت ا ةبي ت بإدىبمؤش ال باط اءب

بعم بواإلم ال بفيبا تخ امبمؤش ال باط اءبادلئي ية،بفيبحي بتؤك با تلاتيجيةبادت ميةبادو يةبادث يةبفيبع لبأيض بعنىب
ادلئي ية.بوا دمثل،با أ ُب
عولب ظ ميبادملاعاةبوادتقييم.بويجليبتو يعب ولبادق عبادخ صبم بخيلبالامجبادخصخصةب فيب16بع ع بفيبادممنكةباد لايةباد و ية،بام بفيب
امكو،بوفيبعم ا،بوت ويلبادشلاك باي بادق عي باد مبوادخ صب ادجزائل،بعم ،بع ل،باد و ية،باإلم ال ا.ب
ُب
ذد بإمك يةبايعبأجزاءبم بشلكةبأل
وع بأ نق بادممنكةباد لايةباد و يةبمؤخلابعال مجبإزادةباد قا بأم م ب مو بادق عبادخ صع بدتح ي بايئةباطعم ل.ب بوتمبت يذبع بم باإلصيح ب
األبلسبادم ل،بوت ليعبإجلاءا بادتخنيصبادجملكي،بوتح يثبع و بادم ف ة،ب بو ب
ادمهمةبفيبإ لبهذابادال مج،بام بفيبذد بت اايلبدت ويلبأ و بأ

ع و بادله بادتج لي.بوه

مبادمحلزب
بت اايلبأخلىبعنىبوش باالكتم لبتشملبعوا ي باإلع ب
لبوادم ف ة.بوفيبان ا بأخلىبفيبادم قة،بيتضم بادتق ُ

إ ش ءباد فذلبادواح لبدت جيلبادشلك بوتلخيصه ب ادكوي ،بعم ،بع لا،بوت ليعباإلجلاءا بادجملكيةب اداحلي ،بعم ا،بوحم يةبصغ لبادم تثملي ب
بواتخ ذ بما ال بدت زيز بت مية بادمشلوع
اد و ية ،باإلم ال ا ،ب

بادصغيلل بوادمتو

ة ب ادجزائل ،بعم ا ،بوت زيز بفلص بادحصول بعنى بادتمويلب

اداحلي ،بعم ،باإلم ال ا.ب
ب

وفيبادملحنةبادمقانة ،بم بش بزي لبادجهو بادلاميةبإدىبتح ي بادحوكمةبوادش فية،بوت زيزبادم ءدة،بوزي لبادك ءلبادحكوميةبأ بت همبأيض بفيب
ت زيزبثقةبادق عبادخ صب تقليلبWorld Bank 2017ا .ب والبتزالبه
ب

بتح ي بمهمةبتتمثلبفيبتح ي بادحوكمةبوم دجةبمخ لباد

يم بفيبادان ا بادمت ثللبا دصلاع ب لاجعباإل لب1-2بفيبع بأكتوالب2016بم بتقليلبآف أل االعتص اإلعنيمي:بادشلأل اطو

وآ ي بادو

،بالب

ىا.بب

مخاطر التطورات السلبية تلقي بظاللها على التوقعات االقتصادية
البتزالبادك ةباد نايةبهيباطلجحبفيبمي از بادمخ لبادتيبيت لضبده باد موبفيبادان ا بادمص للبدن
وأفغ ت بوا ك ت .بفه

بع مبيقي بكايلبيحي باآف ألبأ

لباد

بفيبم قةبادشلألباطو

،بودك بادمخ لباد شئةبع بتقنببهذهباط

بوشم لبإفليقي ب

لبتا وبأكثلبتلجيح بدنج بب

اد نايباوجهبع مب ظلابدن جزبادكايلبفيبادم ديةباد مةبوادح ببادج لي.بوالبتزالبمخ لبادت و ال باد نايةباد شئةبع بادصلاع باإلعنيميةبوادت و ال ب
ادجغلافية -اد ي يةبع ئمةبأيض ،بام بفيبذد بادص عباد انوم يباي بع لبوان ا بأخلى.بوه
ادم قة،بمثلبادتحولبادمحتملبإدىباد ي

ادان ا بادمص للبدن

بمخ لبأخلىبأكثلبع دميةبع بتؤثلبا وله بعنىب

باال غيعيةبفيباالعتص ا بادمتق مة.بوع بيؤثلبهذابادتحولبعنىباد موباد دمي،بمم بيؤثلبا ولهبعنىب

بفي ادم قة،بوخ صةبإذاب ف

بهذهباد ي

بأ

لباد

ب حوباال خ ض.بوع بتؤ يبعو لباد ي ةباد ق يةباد يةبا لعب

م بادمتوععبفيبادوالي بادمتح لبإدىب لعةبتش ي باطوض عبادم ديةباد دمية ،بوالت عبح بفيب لباد واللباطمليكي،بوزي ل بتكن ةبادتمويلباد وديب
ب

بوادح بم بتوافله،بوخ صةبدنان ا بذا بادتص يفباالئتم يبادم خ ض،بوت زيزبادحججبادمؤي لبالتخ ذبإجلاءا بادضا بادم دي .بوفيبادمق ال،به
احتم ال باتج وزبادتوع باد دميةب–بام بفيبذد بح وثبت ٍ
فبع دميبأعوىبوأكثلبا تم الليةب–ب وهوبم بيمك بأ بي همبفيبتحقيألب موبأعنىبفيب
ادم قة.بببببب
ب
ب

ب
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اإلطار  :1-1االنعكاسات االقتصادية للصدع الدبلوماسي مع قطر

1

ب

عقب بادص مةباطوديةباد شئةبع بإجلاءا بادخ مسبم بيو يو،بيواصل باالعتص بادق ليبواط واألبادم ديةبادق ليةبادتكيف بمعبت ثيلبادص عب

اد انوم ي.ب
ب

بومصلبوادممنكةباد لايةباد و يةبواإلم ال ،باق عباد يع باد انوم يةبواالعتص يةبمعبع لبفيبادخ مسب
ب
فق بع مبع بم بادان ا ،بم ه باداحلي
م بيو يوب.2017ببوأغنق بهذهبادان ا باطلا ةبمج ده بادجويبأيض بأم مبلحي بادخ و بادجويةبادق لية،بكم بتمبإغيألبادح و باداليةبادق ليةب
معباد و ية.بكذد بع م با ضبادا و بفيبادم قةباتقنيصبت ميته بمعباد ميءبادملتا ي باق ل.ب
ب

وك باطثلباالعتص يبدهذهباطزمةبمنمو بفيبع لبعالبت يلبادت فق بادتج ليةبوادم دية.بفه بعلااةباد ُب سبم بوال ا بع لبيتمبإ ت جهبفيب
ادان ا بادتيبت لضبعيو ابتج لية،بكم بيملبج ببكايلبم بادوال ا باطخلىبعالبادممنكةباد لايةباد و يةبواإلم ال ب ادشكلباداي يب1-1-1ا.ب
وع بتمبتحويلبم ل با ض باد مني بادتج ليةبعالبادكوي بوعم ،بكم بتمبإيج بمص لبا ينةبإلم ا ا بادغذاء،بمم بخ ف بادمخ وفبإزاء بأيب
قصبمحتمل.بوك بمص لبادقنألبفيبادا ايةبهوباحتم لبأ بيؤثلبت يلبادتج للبعنىبت يذبمشلوع بادا يةبادتحتيةبادلئي ية،بودك بهذابادقنألبع ب
ينةبوادت ف ية.بوا إلض فةبإدىبذد ،بت ملبع لبح دي بعنىبت ليعبوتيللبادجهو ب
تلاجعبا ضلبتوافلبمخزو بم بموا بادا ءبومص لبادوال ا بادا ب
ادماذودةبدت ويعبمص لبادوال ا بوادتمويلبادخ لجي،ب بودت زيزبأ ش ةبتجهيزبادموا بادغذائيةبمحني .ب
ب
بوع ب ش با ضبادضغو بادم دية،بفق بأ ىبتخ يضب لجةبادتص يفباالئتم يباد ي يبوآف ألباالعتص بد ودةبع لبإدىبلفعبأ
اي بادا و ،بكم بتلاج

لباد ئ لباد ئ لب

بو ائعبادق عبادخ صب عنىبم توى بادمقيمي بوغيلبادمقيمي ا.بكذد با خ ض بادخصوم بادم تحقةبدنا و باطج ايةب

ادشكلباداي يب2-1-1ا.ب بوع بتمبادتخ يفبحتىباآل بم بح لباطثلبادواععبعنىبادمي از ي باد موميةبدنا و بع ب ليألبضخباد يودةبم بمصلفب

ع لبادملكزيبوزي لبو ائعبادق عباد م.بوتلكزبادا و باشكلبا تا عيبعنىبت مي بادتمويلباإلض فيب ويلباطجلبد مني ته .ب
ب
ويا و بادت ثيلباالعتص ي بض ي بحتىباآل بفيبا عي بان ا بادم قة،بوم ه ب ولبمجنس بادت و بادخنيجي .بفق بظن بص ال بع لباوجهبع مب

لبإدىبعم بواإلم ال  .ب بوك بل باد ل بمواتي بكذد بفيباط واألبادم ديةبد ولب
ُب
م تمللبدهذهبادان ا ،بام بفيبذد بادكمي بادكايللبم بادغ زبادمول
مجنسبادت و بادخنيجي،بمعبزوالبادت اعي باطوديةبا لعة.بوعنىبادم ىباط ول،بع بيؤ يبهذابادص عباد انوم يبإذابم ب لبأم هبإدىبإا ءب
ادتق مب حوبزي لبادتك ملبفيبمجنسبادت و بادخنيجيببوادت اببفيبإض فبادثقة،بمم بيخ ضباال تثم بال بواد موب بويلفعبتك ديفبادتمويلبفيبع لب
ولام بفيباقيةب ولبمجنسبادت و بادخنيجيبأيض .بب
ب
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لب
1بإع ا بأودومويوابأ ي يجي،بومحم بادقلشي،بو تي
ب

ب
ب
ب

بلو ي ،بوصهيببش ه .بوع مبادم ع لباداحثيةبالاي به يي .ب
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ب
ب
ب
ب

ادشكلباداي يب1-1-1ب

ب

ب

ب

ب

ب

الصادرات والسلع المعاد تصديرها إلى قطر2016 ،
امني ال باد وال ال باطمليكيةاب

ب
ب

ادص ال ب ب

ب

ب
1

ب

ب

باد نعبادم ب
تص يله ب

3.5ب

ب
ب

ب

0.5ب

ب
ببب اإلم ال ببباد و يةبببببعم بببببببمصلببببببادكوي بببباداحلي ب

ب

ب

ب

1اي

ب
ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

3.0ب

1.0ب

ب

ب

ادكوي ب
ع لب
اإلم ال ب

ب
ب
ب

بببباداحلي ب ادمقي سباطيم اب
ببببعم ب
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ب

ب
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اعتماد بنوك مجلس التعاون الخليجي على التمويل الخارجي

2.5ب

ب

ب

ب

ب

ادشكلباداي يب2-1-1ب

ادمص ل:بع ع لباي

بتج للباد نعباط

 0.0ببببببببب
ب

يةبد ىباطممبادمتح ل؛بوح ا بخالاءبص وألباد ق باد ودي.ب

بادكوي بوادممنكةباد لايةباد و يةبع بع مب.2015ب

ص لب ب

ببببيو يوب2017ببببم لسب2017بب ي مالب2016بب اتمالب2016ببيو يوب2016ب
ادمص ل:باد ن

بادو ية.ب
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البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية مختارة
متوسط
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
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بادو ية؛بوتق ي ال بوتوع

10.3ب
بخالاءبص وألباد ق باد ودي.

منحوظة:بتُ لجبادمتغي ال بعنىبأ سباد ةبادم ديةبإلي ال ب 21بم لس20/بم لسا.
1بتقومبتوع ب2018بعنىبافتلاضبا ته ءبادصلاعبفيبأوائلب.2018
2بادحكومةبادملكزية.

3بادحكومةبادملكزيةبوص وألبادت ميةبادو يبم بع ابعمشلوعباد عمبادم ته فع.
4بادح ا بادموح لبدنحكومةباالتح يةبوام ال بأاوبظايبو ايبوادش لعة.
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آفاق االقتصاد اإلقليمي ،أكتوبر 2017

إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

 -2البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
1
وباكستان :ضمان صالبة االقتصاد والنمو االحتوائي
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى  %4.3في عام
 ،2017مدعوما بارتفاع الطلب المحلي والتعافي الدوري لالقتصاد العالمي .ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم اإليجابي على المدى المتوسط،
مما يؤدي إلى استمرار تحسن معدالت النمو لتصل إلى  %4.4في عام  2018و %5.3خالل الفترة  .2022-2019ولكن حتى بهذه الوتيرة،
سيظل النمو دون المستوى المطلوب للتصدي بفعالية لمشكلة البطالة التي تواجه المنطقة .وال يزال ميزان المخاطر المحيطة بالتوقعات في المنطقة
مائال نحو الجانب السلبي .ولالستفادة من االنتعاش العالمي وضمان صالبة االقتصاد ،ال تزال أولويات السياسة تشمل اتخاذ إجراءات الضبط
المالي الداعمة للنمو وتعزيز أطر السياسة النقدية في البلدان اآلخذة في التحول نحو اعتماد أسعار صرف أكثر مرونة .وينبغي التعجيل بتنفيذ
إصالحات هيكلية لتحسين بيئة األعمال ،وتوفير فرص العمل ،واالستفادة الكاملة من زخم النمو العالمي ،وتعزيز النمو االحتوائي.

بدء التعافي التدريجي
ت شير التوقعات إلى زيادة النشاط االقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمعدل
 %4.3في عام  ،2017وهو أعلى بكثير من معدل النمو الذي بلغ  %3.6في عام  2016ويزيد عن معدل النمو المتوقع في عدد مايو 2017

من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى .ومن المتوقع أن يكون هذا التحسن واسع النطاق ،حيث
تشير التنبؤات إلى تسارع معدل النمو في معظم البلدان المستوردة للنفط(الشكل البياني  ،)1-2بدعم من الطلب المحلي والصادرات (الشكل

البياني .)2-2

2
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نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يتعافى لكنه ال يزال أقل من

المتوسط التاريخي

النمو المتوقع يدعمه الطلب المحلي وارتفاع الصادرات

(التغير  %والمساهمة في النمو بالنقاط المئوية) 2022-2014 ،
1

الواردات
االستهالك الخاص
االستثمار العام

(التغير )%

2016
2017
2018
متوسط 2010-2000

الصادرات
االستهالك العام
االستثمار الخاص
نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

7
6
5
4
3
2
1
صفر

تونس

1

الصومال

السودان

باكستان

المغرب

موريتانيا

لبنان

األردن

مصر

جيبوتي

أفغانستان

صفر

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

1بيانات الصومال تبدأ في .2013
1

12018 2022 -2019

2017

2016

2015

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

2014
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 1إجمالي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ال يشمل بيانات السودان .االستثمار
الخاص يشمل المخزونات والتفاوت اإلحصائي.

إعداد بوعز ناندوا .قدم المساعدة البحثية جوهر أباجيان وسيباستيان هيرادور.

 2تُدرج بيانات النمو على أساس السنة المالية ألفغانستان (من  21ديسمبر إلى  20ديسمبر) ،ومصر وباكستان (من يوليو إلى يونيو) .وتُستبعد سوريا من التحليل لعدم توافر
بيانات كافية.

2
وقد تحسن النشاط االقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين خالل النصف األول
من هذا العام ،مما أدى إلى زيادة تحويالت العاملين في الخارج؛ وارتفاع الصادرات
(المغرب ،باكستان)؛ وزيادة االستثمار األجنبي المباشر (مصر ،المغرب)؛ وارتفاع

عدد السياح الوافدين وان كان ال يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته في عام 2010
(مصر ،األردن ،المغرب ،تونس؛ الشكل البياني  .)3-2وقد ارتفعت مستويات

االستثمار والصادرات في مصر نتيجة حل مشكلتي نقص العمالت األجنبية وانخفاض
قيمة الجنيه المصري بعد تعويمه .وفي الوقت نفسه ،ال تزال األسعار العالمية للوقود

والغذاء منخفضة ،مما يدعم االستهالك المحلي الخاص.

وهناك عدد من العوامل المنفردة كذلك تدعم النمو في الوقت الحالي .فمن المتوقع أن
ليصل إلى  %2.3هذا العام .وفي المغرب ،من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى
 %4.8بمساعدة األحوال الجوية المواتية للزراعة ،وانتعاش الخدمات والصناعة

ارتداد إيجابي في القطاع الخارجي

(التغير  ،%على أساس سنوي مقارن)
90
45

تحويالت العاملين
الصادرات (متوسط متحرك لثالثة شهور)
السياح الوافدون (المقياس األيمن)
االستثمار األجنبي المباشر
(متوسط متحرك لثالثة
أرباع ،المقياس األيمن)

20
10

صفر

صفر

45-

10-

90-

20-

ديسمبر 2013
مارس 2014
يونيو 2014
سبتمبر 2014
ديسمبر 2014
مارس 2015
يونيو 2015
سبتمبر 2015
ديسمبر 2015
مارس 2016
يونيو 2016
سبتمبر 2016
ديسمبر 2016
مارس 2017
يونيو 2017

تؤدي قوة قطاع التعدين وزيادة الصادرات إلى إعطاء دفعة طفيفة للنمو في األردن
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المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

التحويلية ،وزيادة الطاقة اإلنتاجية التعدينية ،وارتفاع أسعار الفوسفات .ومن المتوقع
أن تؤدي االستثمارات الكبيرة في قطاعي التعدين والبنية التحتية في موريتانيا إلى ارتفاع النمو إلى  ،%3.8بينما يتوقع ارتفاع معدل النمو في
جيبوتي إلى  %7نتيجة زيادة مشروعات البنية التحتية للموانئ وأنشطة النقل العابر .وسيرتفع النمو في تونس تدريجيا ليصل إلى  %2.3نتيجة
ارتفاع النمو في أوروبا التي تعد السوق الرئيسي لصادراتها؛ واإلصالحات الهيكلية الداعمة؛ وتحسن النشاط السياحي عقب تحسن األوضاع

األمنية .وبعد النشاط االقتصادي المقيد في السودان في  ،2016من المتوقع أن يرتفع النمو إلى  %3.7هذا العام مما يعكس ارتفاعا تدريجيا
في االستهالك الخاص والعام .ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات االقتصادية األمريكية مؤخ ار إلى تعزيز االستثمار الخاص والتجارة .أما في
باكستان ،فإن ارتفاع النمو إلى  %5.3يرتكز على تزايد االستثمارات المرتبطة بمشروع البنية التحتية المرتبطة بالممر االقتصادي بين الصين

وباكستان (اإلطار  )1-2وتزايد النمو االئتماني.

وفي مصر ،ظل معدل النمو عموما دون تغيير يذكر مسجال  %4.3في العام المالي  ،2017وان كان أعلى بكثير من المتوقع في عدد مايو
 2017من تقرير مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة االختالالت

االقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي .وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى تزايد

زخم النمو .وفي أفغانستان ،تراجعت آفاق النمو على المدى القريب مقارنة بشهر مايو ،ومن المتوقع أن تظل ضعيفة ،في ظل تصاعد التحديات
األمنية .وبالمثل ،سوف يسجل لبنان معدل نمو بطئ هذا العام ،وهو أيضا أقل من مستواه المتوقع في شهر مايو ،مما يعكس تأثير الصراع
طويل األمد في سوريا على محركات النمو التقليدية وهي السياحة ،والعقارات ،والبناء .ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الصومال إلى %2.4
هذا العام ،مقابل  %3.2في عام  ،2016نظ ار لتحمل قطاع الزراعة أعباء الجفاف الشديد (اإلطار .)2-2
وعلى المدى المتوسطٌ ،يتوقع استمرار تحسن معدالت النمو بالتدريج في البلدان المستوردة للنفط ،حيث تصل إلى  %4.4في عام 2018
و %5.3في المتوسط للفترة  .2022-2019ومن المتوقع أن تؤدي العوامل المواتية ذات الخصوصية القُطرية إلى تعزيز النمو في جيبوتي
ومصر والمغرب وباكستان وتونس .غير أنه من المنتظر أن يظل النمو مكبوحا إلى حد كبير في األردن ولبنان وموريتانيا والصومال والسودان.

وفي المجمل ،لن تكفي وتيرة النمو تلك لتوفير فرص العمل المطلوبة الحتواء أعداد العاطلين عن العمل حاليا وماليين الباحثين عن وظائف

3
الذين سيدخلون سوق العمل في الفترة المذكورة 3.وقد يؤدي استمرار البطالة المرتفعة إلى إعاقة الجهود الرامية إلى بناء توافق اآلراء المطلوب
للنهوض باإلصالحات األساسية الالزمة لتعزيز النمو وزيادة احتوائه لشرائح المجتمع.

انحسار مواطن الضعف في القطاع الخارجي
كان أداء القطاع الخارجي ضعيفا في عام  ،2016حيث اتسع عجز الحساب الجاري في بلدان المنطقة المستوردة للنفط بنحو نقطة مئوية من
طري ،واصلت جيبوتي وموريتانيا تسجيل مستويات مرتفعة في عجز الحساب الجاري
إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى  .%5.3وعلى المستوى القُ ْ

تتجاوز  %10من إجمالي الناتج المحلي (الشكل البياني  .)4-2ويرجع ذلك لتأثير مشروعات البنية التحتية الكبرى على الواردات في جيبوتي
وموريتانيا ،إلى جانب التداعيات من الضغوط األمنية المستمرة في سوريا على التجارة في لبنان (راجع دراسة .)Rother and others 2016
وتشهد األرصدة الخارجية تحسنا تدريجيا .ورغم توقعات بقاء عجز الحساب الجاري
مستق ار عند  %5.3من إجمالي الناتج المحلي هذا العام – مما يرجع الرتفاع أسعار
النفط إلى حد ما واستمرار المستوى المرتفع من واردات السلع الرأسمالية (جيبوتي
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المراكز الخارجية تتباين عبر المنطقة

( % ،2016من إجمالي الناتج المحلي)

1

االستثمار المباشر
استثمار الحافظة
االستثمارات األخرى
االحتياطيات
صافي السهو والخطأ
عجز الحساب الجاري
والحساب الرأسمالي

وموريتانيا وباكستان) ،فمن المنتظر أن يتقلص في عام  2018ليصل إلى %4.8

من إجمالي الناتج المحلي ،بدعم من اآلثار االنتقالية اإليجابية لتحسن االقتصاد
العالمي ،ومنها أعداد السياح الوافدين وتحويالت العاملين في الخارج .ومن المتوقع
كذلك أن يؤدي انتعاش أسعار السلع األولية – خام الحديد (موريتانيا) ،والذهب
(موريتانيا ،السودان) ،والفوسفات (األردن ،المغرب) ،والقطن (باكستان) – إلى

تحسن معدالت التبادل التجاري في هذه البلدان .وقد زادت االحتياطيات األجنبية
تونس

باكستان

المغرب

موريتانيا

المنصرفة في إطار البرامج المدعومة باتفاقات مع صندوق النقد الدولي 4.ويسهم

األردن

وحدوث زيادة طفيفة في الصادرات وتحويالت العاملين في الخارج ،والمبالغ

مصر

( 2017مصر) ،والتدفقات الرأسمالية الداخلة (جيبوتي ،ومصر ،والمغرب ،وتونس)،

جيبوتي

في بعض البلدان ألسباب منها إصدار سندات دولية في النصف األول من عام

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

هذا االتجاه العام أيضا في تثبيت أسعار العمالت في بعض البلدان.
وهناك عوامل ذات خصوصية قُطرية أخرى تدعم أيضا تحسن آفاق القطاع الخارجي .ففي مصر ،من المتوقع جذب مزيد من االستثمارات
األجنبية المباشرة وزيادة الصادرات نتيجة تعويم سعر الصرف ،ورفع القيود المفروضة على النقد األجنبي ،وتطبيق قانوني االستثمار ومنح

تراخيص المنشآت الصناعية .ومن المتوقع أن تستفيد الصادرات األردنية من زيادة اإلنتاج في قطاع التعدين مقترنة بتحسن سعر الفوسفات
واعادة فتح الحدود مع العراق ،بينما تحظى صادرات أفغانستان ببعض التحسن نتيجة بدء الرحالت الجوية المباشرة إلى الهند واستكمال مشروع
 3تشير الدالئل التاريخية إلى ارتباط االنخفاض الكبير في معدالت البطالة بنمو ال يقل عن ( %5.5على سبيل المثال ،عدد أكتوبر  2013من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي
لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى.

4

مجموع االلتزامات المالية من صندوق النقد الدولي للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة (أفغانستان ،مصر ،األردن ،المغرب ،تونس) في نهاية أغسطس  2017بلغ 13.7

مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ وقد تم سحب  3.4مليار وحدة حقوق سحب خاصة ،منها  1.2مليار وحدة خالل النصف األول من عام  .2017ولم يسحب المغرب حتى
اآلن أي موارد بموجب اتفاق خط الوقاية والسيولة.

4
خط السكك الحديدية إلى ميناء تشابهار .غير أن ارتفاع أسعار الصرف الفعلية
الحقيقية قد يشكل تحديات في بعض البلدان ،مما يشير إلى الحاجة إلى مزيج من
السياسات المحددة بدقة لتجنب تزايد مواطن الضعف الخارجية (الشكل البياني -2
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تباين االتجاهات العامة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي

(المؤشر ،متوسط )100 = 2010
المغرب

.)5

لبنان

مصر

األردن

باكستان

تونس

إعادة بناء الحيز المالي
من المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تراجعا طفيفا في متوسط
عجز المالية العامة من  %6.8من إجمالي الناتج المحلي في عام  2016إلى

 %6.6من إجمالي الناتج المحلي في عام  ،2017ثم يتراجع أكثر إلى  %5.6من
إجمالي الناتج المحلي في عام  .2018ومن شأن هذا الضبط المالي المتوقع أن
يساعد على تقليص عجز الحساب الجاري ،وتخفيف الضغوط على أسعار الصرف،
يوليو 2017

يناير 2017

يناير 2016

يناير 2015

يناير 2014

يناير 2013

يناير 2012

واحتواء المصروفات الجارية غير ذات األولوية (المغرب ،تونس) .ويعكس كذلك

يناير 2011

دعم الطاقة مرتفع التكلفة سواء المقرر اتخاذها أو الجاري تنفيذها (مصر ،تونس)،

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

يناير 2010

وبناء االحتياطيات المالية .ويعكس هذا التحسن زيادة التدابير الرامية إلى احتواء

الجهود المبذولة لتعزيز اإلدارة المالية العامة على المستوى المحلي في إطار تنفيذ الالمركزية المالية ،والحد من النظم الضريبية الخاصة في
المناطق الحرة (جيبوتي) ،والغاء اإلعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية ،ومواصلة تنفيذ مبادرات مكافحة التهرب الضريبي
وتوسيع القاعدة الضريبية (مصر ،األردن ،السودان ،تونس) ،والسيطرة على األجور (جيبوتي ،مصر).
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غير أن كثي ار من مواطن الضعف ال تزال قائمة بسبب اآلثار التي خلَّفها ضعف

ارتفاع مستوى الدين العام يبرز الحاجة إلى زيادة الضبط

في معظم البلدان إلى تجاوز الدين العام  %50من إجمالي الناتج المحلي (الشكل

(المؤشر ،متوسط )100 = 2010

تعبئة اإليرادات المحلية وارتفاع المصروفات الجارية (الدعم واألجور) والتي أدت

المالي

البياني  .)6-2وقد تفاقم هذا االتجاه بسبب تغيرات التقييم الناجمة عن انخفاض

المتوسط = %52

مدفوعات الفائدة ( %من إجمالي الناتج المحلي)

وتصاعد مدفوعات الفائدة وضعف النمو .ومن العوامل األخرى التي
قيم العمالت
ُ
يمكن أن تزيد من مواطن الضعف المرتبطة بالدين تراكم المتأخرات (الصومال،
السودان) ،وضمانات الدولة (باكستان) ،ومشروعات البنية التحتية الكبرى الممولة

بالقروض الخارجية (جيبوتي ،موريتانيا ،باكستان؛ اإلطار  .)1-2وفي نهاية عام
 ،2016بلغ متوسط إجمالي الدين العام حوالي  %80من إجمالي الناتج المحلي،
حيث بلغ الدين العام في لبنان ما يقرب من  %149من إجمالي الناتج المحلي،
رغم تحقيق فائض أولي متواضع في عام .2016
ويتعين مواصلة الضبط المالي واجراء اإلصالحات الالزمة لمعالجة مواطن
االنكشاف لمخاطر الديون .ومن المتوقع لمعظم البلدان أن تنخفض مستويات الدين
في عام  2022نتيجة للضبط المالي المرتقب ،والذي ُيتوقع أن يشمل توجيه

المتوسط = %2

صفر

الدين العام ( %من إجمالي الناتج المحلي)

صفر

المصادر :تقرير آفاق االقتصاد العالمي وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :المتوسطات خالل الفترة  .2017-2015عينة تضم  153بلدا من اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية .النقاط البرتقالية تشير إلى البلدان المستوردة للنفط
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان .النقاط الزرقاء تشير إلى
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى.

5
المصروفات الجارية توجيها دقيقا لحماية اإلنفاق االجتماعي وتحسين كفاءة
االستثمارات العامة بغية تخفيف األثر االنكماشي على النمو (الشكل البياني .)7-2
ومن الضروري تعزيز تعبئة اإليرادات المحلية لتخفيف ضغوط االقتراض .ومن شأن
تقوية اإلدارة المالية العامة ،ألغراض منها تحسين الشفافية والمساءلة ،أن يدعم هذه
الجهود وقد يوفر حي از ماليا إضافيا .كذلك فإن الزيادة المتوقعة في االستثمارات

الشكل البياني 7-2

عناصر عملية الضبط المالي تدعم النمو على المدى
المتوسط

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

عبر البلدان)

اإليرادات

األجور النفقات الجارية األخرى

الدعم

رأس المال 0.6
0.4

العامة (موريتانيا ،المغرب ،باكستان ،تونس) ،التي يسهم في حدوثها استمرار تخفيض

0.2

المصروفات الجارية ،سوف تساعد على دعم قوة النمو المتوقعة على المدى

0.0

المتوسط .ولتقوية شبكة األمان ودعم اإلصالحات الهيكلية ،تعمل بلدان المنطقة

أيضا على تعديل مساعداتها االجتماعية وتوجيهها بدقة إلى المستحقين (مصر،

0.2-

األردن ،المغرب) ،مع احتواء المصروفات الجارية غير ذات األولوية (المغرب،

0.4-

تونس) .ويتعين وضع نموذج جديد إلدارة مجموع األجور في القطاع العام يبرز

0.6-

أهمية التشخيص الجيد ،والتكامل مع اإلصالحات األخرى لتعزيز النمو االحتوائي

واستم اررية المالية العامة ،والمؤسسات الداعمة (دراسة ،Tamirisa and others
تصدر قريبا).

0.82022-2019

2018

2017

2016-2014

1.0-

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

تعزيز إطار السياسة النقدية لدعم زيادة مرونة أسعار الصرف
بوجه عام ،من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط في

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من  %7.7في عام 2016
ليصل إلى ذروة تبلغ  %15في  ،2017قبل أن يتراجع إلى  %8.3في 2018
(الشكل البياني  .)8-2وترجع زيادة التضخم المفاجئة هذا العام إلى حد كبير للعوامل
غير المتكررة في مصر والسودان .فقد ارتفع معدل التضخم الكلي في مصر إلى ما
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التضخم يرجع إلى عوامل غير متكررة

(أسعار المستهلكين ،متوسط الفترة ،التغير السنوي )%
مؤشر أسعار المستهلكين الكلي

مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ما عدا بيانات مصر والسودان

يقارب  %30نتيجة انتقال أثر االنخفاض الكبير في سعر الصرف إلى المواطنين
واقترانه بتخفيض الدعم على أسعار الوقود ،وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة،
وزيادة في أسعار المرافق .وفي السودان ،من المتوقع أن يؤدي االنخفاض الحاد في
سعر الصرف الموازي وتنقيد عجز المالية العامة إلى ارتفاع التضخم الكلي إلى ما

يزيد عن .%25

وقد ارتفع معدل التضخم أيضا في أفغانستان والصومال ،نتيجة ارتفاع أسعار األغذية
المستوردة في أفغانستان والجفاف في الصومال .ومن المتوقع ارتفاع األسعار في
تونس نتيجة إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود واالنخفاض الطفيف في قيمة

صفر

يناير  2018يناير  2017يناير  2016يناير  2015يناير 2014

المصادر :مؤسسة  Haver Analytics؛ والسلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء
صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :مؤشر أسعار المستهلكين الكلي ال يشمل بيانات جيبوتي ،وموريتانيا ،وسوريا بسبب
عدم توافر بيانات حديثة.

الدينار .وفي المقابل ،ال يزال التضخم معتدال إلى حد كبير في بعض البلدان نتيجة
اآلثار المتأخرة الرتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي (لبنان) ،والتراجع الطفيف في أسعار الغذاء العالمية (المغرب ،باكستان) ،وانحسار اآلثار
غير المتكررة لتحرير األسعار (األردن) .ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى مستويات معتدلة خالل الفترة  ،2022-2018مما يعكس التحركات

6
المتوقعة على مستوى السياسة النقدية في بعض البلدان ،وانحسار اآلثار المترتبة على االنخفاضات السابقة في قيم العمالت ،وتخفيف القيود
المحلية على جانب العرض نتيجة اإلصالحات الهيكلية واالستثمار في البنية التحتية.
وسيتعين على البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان تقوية وتحديث أطر سياساتها النقدية لتعزيز آليات انتقال
اآلثار ،وتعزيز التواصل والشفافية بشأن أهداف السياسات ،وتحسين األدوات

الشكل البياني 9-2

استقرار مؤشرات القطاع المالي

()%

نسبة كفاية رأس المال (المقياس األيمن)

التحليلية .وبالنسبة للبلدان التي تحولت مؤخ ار إلى نظام سعر الصرف المعوم

القروض المتعثرة

(مصر ،تونس) ،فسيكون من المحبذ مع مرور الوقت اعتماد نظام مكتمل األركان

الستهداف التضخم (دراسة  .)Cabral, Carneiro, and Mollick 2016وفي
هذا السياق فإن تعزيز استقاللية البنك المركزي سيكون في غاية األهمية إلرساء
المصداقية والمساعدة على تثبيت توقعات التضخم .وسيتعين على صناع
السياسات في بعض البلدان أيضا توجيه االهتمام للتحديات التي تفرضها الدولرة

المالية.

2013
2014
2015
 2016وما بعده

2013
2014
2015
 2016وما بعده

2013
2014
2015
 2016وما بعده

2013
2014
2015
 2016وما بعده

كانت البنوك تتمتع عموما بمستوى جيد من الرسملة والسيولة ،وتتسم نسبيا

2013
2014
2015
 2016وما بعده

ال يزال القطاع المالي يتسم بسالمة أوضاعه إلى حد كبير .فمع نهاية ،2016

2013
2014
2015
 2016وما بعده

استقرار القطاع المالي في ظل تعافي النمو االئتماني

صفر

المغرب

لبنان

األردن

مصر

السودان باكستان

صفر

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

بالربحية .لكن على الرغم من استمرار تراجع القروض المتعثرة عن مستوياتها المرتفعة في باكستان والسودان ،فإنها تتجه نحو االرتفاع في المغرب
(الشكل البياني  .)9-2وال تزال اإلصالحات التنظيمية في القطاع المصرفي
تواصل التقدم ،حيث يعمل العديد من البلدان على تعزيز أطر تسوية األوضاع
في مؤسساتها المصرفية ،بسبل منها بدء تطبيق نظام التأمين على الودائع

(باكستان) .وال يزال تشديد القيود على عالقات المراسلة المصرفية يشكل عبئا
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زيادة نمو االئتمان الخاص يدعم النمو
(التغير  ،%على أساس سنوي مقارن)

مصر

األردن

باكستان

على تحويالت العاملين في الخارج ،مما يؤثر على الودائع والتوسع في االئتمان

جيبوتي
لبنان

المغرب

تونس

(جيبوتي ،الصومال ،السودان).
ومنذ بداية عام  ،2017ارتفعت معدالت نمو االئتمان المقدم للقطاع الخاص في
المغرب وباكستان بسبب اتباع سياسة نقدية تيسيرية ،لكنها انخفضت في األردن
عقب تشديد السياسة النقدية (الشكل البياني  .)10-2وينبغي أن يقترن هذا
إبريل 2017

يناير 2017

أكتوبر 2016

يوليو 2016

إبريل 2016

يناير 2016

يوليو 2015

أكتوبر 2015

يناير 2015

إبريل 2015

القطاع المالي (الفصل .)5

أكتوبر 2014

بالفرص والتحديات المرتبطة بالتوسع السريع في االبتكارات التكنولوجية في

يوليو 2014

نحو مالئم .وفي جميع بلدان المنطقة ،يجب أن يكون صناع السياسات على بينة

إبريل 2014

على فرادى المؤسسات ،وتنفيذ سياسات السالمة االحت ارزية الكلية الموجهة على

10-

يناير 2014

التوسع المستمر في االئتمان بمراقبة مستمرة لسالمة النظام المالي ،واشراف قوي

صفر

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :زاد نمو االئتمان في مصر بالعملة المحلية ،ألسباب منها االنخفاض الكبير في سعر
الصرف في أواخر عام .2016

7

اإلصالحات الهيكلية المستمرة لدعم خلق فرص العمل وتعزيز النمو االحتوائي
يتعين على البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان االستفادة من تحسن النمو المتوقع للتعجيل
اء للجميع .ومن
بتنفيذ إصالحات هيكلية جريئة لتشجيع نشاط القطاع الخاص والعمل على إقامة اقتصادات أكثر ديناميكية وتنافسية واحتو ً
الضروري تنفيذ مجموعة مهمة من اإلصالحات إلرسال إشارة بالتزام الحكومات باإلصالح والعمل على تعزيز الثقة وصالبة االقتصاد (Dabla-

Norris, Ho, and Kyobe 2016؛ :)Mitra and others 2016
•

سيكون من الضروري تحسين بيئة األعمال لتعزيز االستثمار والنمو بقيادة
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العالمي الجاري (الشكل البياني  .)11-2ومن شأن تحسين الحوكمة

(االقتراب إلى الحد األعلى لألداء :األعلى أفضل)

القطاع الخاص ،مع تمكين المنطقة من االستفادة بقدر أكبر من التعافي

ضرورة تكثيف الجهود لتحسين مناخ األعمال
األردن
المغرب
باكستان
األسواق الصاعدة

والشفافية ،وتعزيز المساءلة ،ورفع كفاءة الحكومة أن يعزز ثقة القطاع
الخاص ( .)World Bank 2017ويحرز بعض البلدان تقدما في إزالة

مصر
لبنان
تونس

العقبات أمام نمو القطاع الخاص .وقد قطعت مصر شوطا كبي ار في

مجال تحسين مناخ أعمالها في عام  2017من خالل سن القوانين المعنية
بالصناعة واالستثمار التي أدت إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات
وعملياتها.
تسوية حاالت اإلعسار

إنفاذ العقود

التجارة عبر الحدود

الصادر مؤخ ار فرصة لتحديد ومعالجة هذه المعوقات عن طريق تشجيع

دفع الضرائب

 .)Estache and others 2013ويتيح "الميثاق العالمي مع إفريقيا"

الحصول على الكهرباء

أمام تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص (دراسة Sethi 2015؛ ودراسة

استخراج تراخيص البناء

الكافية والمنخفضة الجودة (ال سيما في قطاعي الطاقة والنقل) عائقا كبي ار

بدء النشاط

•

في معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ،ال تزال البنية التحتية غير

صفر

المصادر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات تقرير "ممارسة أنشطة األعمال"2017 ،؛ وحسابات

خبراء صندوق النقد الدولي.

االستثمار الخاص في إفريقيا مع التركيز تحديدا على زيادة تطوير البنية التحتية (اإلطار  .)3-2ومن شأن تقليص فجوات البنية التحتية

أن يسمح بإنشاء قطاعات إنتاجية جديدة ،وتوليد فرص العمل ،وتعزيز االندماج في سالسل القيمة العالمية (الفصل 4؛ دراسة Cheng
 .)and others 2015كذلك فإن تحسين التكامل العالمي وفيما بين بلدان المنطقة يمكن أن يشجع على مواصلة تطوير سالسل
العرض وزيادة فرص التصدير ،مما يتيح للبلدان االستفادة من مزاياها النسبية في قطاعات الصناعة التحويلية كثيفة العمالة (دراسة
صندوق النقد الدولي ،تصدر قريبا) .ويمكن العمل على إقامة شراكات ابتكارية بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية

التحتية ،وان كان ينبغي أن يظل صناع السياسات على دراية بالمخاطر المالية المرتبطة بذلك.
•

مستويات البطالة المرتفعة المزمنة ،وال سيما بين الشباب ،والمشاركة المنخفضة في القوى العاملة – وخاصة من النساء – يدعوان إلى
زيادة مرونة سوق العمل ،وتقليل االعتماد على الوظائف الحكومية ،وادخال تحسينات على النظم التعليمية للحد من عدم توافق المهارات
مع متطلبات السوق في القطاع الخاص ( .)OECD 2016ويمكن للجهود الرامية إلى القضاء على فجوات التعليم المزمنة بين الجنسين
أن تحقق نموا أكثر إنصافا بالتزامن مع توفير مصدر جديد للعمالة ذات المهارات األعلى .وبوجه عام ،فإن تحسين اإلنتاجية واطالق
اء للجميع (.)Mitra and others 2016
إمكانات العمالة في المنطقة سيعزز صالبة النمو ويجعله أكثر احتو ً

8
تستوعب الزراعة أكثر من  %80من القوى العاملة في أفغانستان وأكثر من  %40في المغرب وباكستان .وقد تؤدي اإلصالحات

•

الرامية إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية ،وبالتالي زيادة الدخول الريفية ،دو ار
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Ponticelli 2016؛ و .)Farole and Pathikonda 2016وستزداد

(بمليارات الدوالرات األمريكية)

رئيسيا في تخفيف حدة الفقر وعدم المساواة ( Bustos, Garber, and

المنطقة متأخرة في الشمول المالي والتطوير المالي

اإلنتاجية نتيجة زيادة فرص الحصول على مياه الري ،والتدريب على

1.0

متوسط األسواق الصاعدة = 0.22

0.9

أساليب زراعية أفضل ،والتحول نحو استخدام أصناف المحاصيل

0.8

مرتفعة الغلة ،وتحسين فرص الوصول إلى األسواق .ومن الممكن خلق

0.7

االقتصادي من خالل أنشطة األعمال التجارية الزراعية كثيفة العمالة

0.5

(مثل صناعات تجهيز األغذية) وتشجيع اإلنتاج الزراعي ذي القيمة

0.4

المضافة األعلى.

0.3
متوسط األسواق

استمرار التركيز على زيادة فرص الحصول على التمويل – وخاصة

•

0.2

الصاعدة = 0.26

0.1

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يمكن أن يساعد على توسيع نطاق
الدمج المالي وتخفيض تكلفة االقتراض (دراسة Demirgüç-Kunt
and Singer 2017؛ ودراسة Naceur and others 2017؛ والشكل
البياني 12-2؛ والفصل  .)5وبشكل أعم ،فإن إقامة أسواق رأس المال
المحلية في المنطقة من شأنه زيادة فرص الحصول على التمويل

مؤشر الشمول المالي

فرص العمل وتعزيز النمو االحتوائي عن طريق تشجيع تنويع النشاط

0.6

1.0

0.8

0.6

0.4

التطوير المالي

0.2

0.0

0.0

المصادر :السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

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

وتشجيع ريادة األعمال .ومن شأن إصدار سندات الدين الحكومي بصفة دورية إلنشاء منحنى عائد أن يساعد على تنويع قنوات التمويل
للشركات وتيسير إدارة السيولة المصرفية.

ميزان المخاطر مائل نحو التطورات السلبية
ال تزال كفة التطورات السلبية هي األرجح في ميزان المخاطر ،مما يرجع إلى حد كبير إلى المخاطر ومواطن الضعف الناشئة عن المنطقة
نفسها:
•

قد تتصاعد الصراعات والمخاطر األمنية اإلقليمية أو يطول أمدها ،مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر البشرية ،وتدمير البنية
التحتية ،والهجرة للخارج ،وتعطيل طرق التجارة اإلقليمية واالستثمارات عبر الحدود ،وانكماش السياحة ،بما في ذلك في البلدان

المجاورة.
•

قد يزداد خطر القالقل االجتماعية واإلرهاق الناتج عن اإلصالح إذا ظل النمو ضعيفا والبطالة مرتفعة ،مما يقوض قوة الدفع الالزمة
لإلصالحات المالية والهيكلية التي تشتد الحاجة إليها.

•

ال يزال النشاط الزراعي عرضة لمخاطر التطورات الجوية والسعرية (المغرب ،باكستان ،الصومال) .وباإلضافة إلى ذلك ،سيؤدي
انخفاض أسعار السلع األولية إلى انخفاض اإليرادات الحكومية وعائدات الصادرات وتوسيع عجز الحساب الجاري في موريتانيا

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

بالنسبة للمخاطر من البيئة العالمية ،قد يؤدي تشديد األوضاع المالية العالمية بوتيرة أسرع (ألسباب منها عودة الواليات المتحدة إلى
سياستها النقدية العادية بسرعة أكبر من المتوقع) إلى ارتفاع تكاليف التمويل (بما في ذلك تكاليف التمويل المحلي) ،وزيادة الضغوط
على المالية العامة ،وانخفاض االستثمارات الخاصة .كذلك ،قد تؤدي عودة الواليات المتحدة إلى سياستها النقدية العادية إلى زيادة
قوة الدوالر األمريكي ،وهو األمر الذي من شأنه تضخيم مواطن ضعف الدين في البلدان التي تتحمل نسبة كبيرة من الدين بالعملة

األجنبية (باكستان ،تونس) .وهناك أيضا خطر تطبيق سياسات انغالقية في االقتصادات المتقدمة ،مما يضر بآفاق التصدير في
المنطقة ككل .وبالنسبة الحتماالت تجاوز التوقعات ،قد يكون تحسن النشاط االقتصادي أقوى من المتوقع في منطقة اليورو وبلدان
أخرى من الشركاء التجاريين ،مما يمكن أن يحقق ارتفاعا في النمو اإلقليمي.
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اإلطار  :1-2مبادرة الحزام والطريق وآسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا والشرق األوسط

1

تقدم مبادرة "الحزام والطريق" الهائلة التي أطلقتها الصين لبلدان آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا والشرق األوسط فرصا جديدة لتلبية
احتياجات البنية التحتية ،وتقوية الروابط االقتصادية والمالية ،ودعم التنويع االقتصادي ونمو الوظائف .ولالستفادة من هذه الفرص،

ينبغي تصميم المشروعات وادارتها بشكل جيد واالعتراف الكامل بالتكاليف المستقبلية .ومن شأن مناخ األعمال المفتوح والتنافسي أن
يساعد البلدان على تحقيق أقصى قدر من المكاسب ونشر المنافع.
الشكل البياني 1-2-2

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

الصين ومنغوليا وروسيا
البري الجديد بين أوروبا وآسيا

الممر االقتصادي بين
بنغالديش والصين
والهند وميانمار

الممر االقتصادي بين
الصين وآسيا الوسطى
وغرب آسيا

الممر االقتصادي بين الصين
وشبه جزيرة الهند الصينية

المصدر :مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.

وقد أطلقت الصين مبادرة "الحزام والطريق" في عام  2013بهدف تقوية روابطها مع أوروبا وافريقيا عن طريق آسيا الوسطى وجنوب
غرب آسيا والشرق األوسط (الشكل البياني  .)1-1-2ويبلغ عدد البلدان التي تشارك حاليا في هذه المبادرة حوالي  70بلدا وقد يصل
إلى  100بلد أو أكثر .وتتمثل مجاالت تركيز المبادرة في تطوير البنية التحتية وتيسير التجارة ،والربط والتكامل المالي ،وتنسيق
السياسات ،والبحوث المشتركة ،والتبادل بين الشعوب .وهناك ستة ممرات تغطيها المبادرة – وهي جسر أوراسيا البري الجديد ،والممر

بين الصين ومنغوليا وروسيا ،والممر بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا ،والممر بين الصين وباكستان ،والممر بين الصين وشبه
جزيرة الهند الصينية ،والممر بين الصين وميانمار وبنغالديش والهند – باإلضافة إلى الحزام االقتصادي بطريق الحرير البحري للقرن
الحادي والعشرين .وقد يصل االستثمار التراكمي في هذه الممرات إلى تريليون دوالر على مدى  10سنوات .وسيتم تمويل هذه االستثمارات
– بشروط السوق غالبا – عن طريق البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية ،وبنك الصين للتنمية ،وبنك الصين للتصدير واالستيراد،
وصندوق طريق الحرير .وقد تنشأ أيضا استثمارات مكملة من مصادر رسمية وخاصة أخرى في الصين وغيرها من البلدان.

وبالنسبة آلسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا والشرق األوسط ،فإن مشروعات البنية التحتية ،والمشروعات الصناعية ،ومشروعات المرافق
في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ،إلى جانب جهود الربط المالي والتبادل بين الشعوب ،يمكن أن تساعد على سد ثغرات البنية التحتية،
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وزيادة التكامل االقتصادي والمالي في المنطقة ،ودعم التنويع والتوظيف .وتشمل البلدان المشاركة من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان كل من أفغانستان ،وأرمينيا ،وأذربيجان ،وجيبوتي ،وجورجيا ،وايران،
وكازاخستان ،وجمهورية قيرغيزستان ،وباكستان ،وطاجيكستان ،وتركمانستان ،وأوزبكستان.
وفيما يلي المشروعات الرئيسية في إطار مبادرة "الحزام والطريق":
•

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

•

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

•

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

•

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

•

مشروعات الطاقة ،والموارد الطبيعية والتعدين ،والصناعة التحويلية ،والزراعة ،ومشروعات تجهيز المنتجات الزراعية في جميع

أنحاء المنطقة.

ومن المرجح أن تنشأ آثار إيجابية من قطاع البناء ،وزيادة إمدادات الطاقة ،وتحسين الربط اللوجيستي ،ونقل التكنولوجيا ،وزيادة التجارة.
ومن المتوقع أن تساعد المشاريع المقامة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" على تنويع وزيادة الصادرات والتوظيف ،كما ينبغي أن تؤدي
مشرعات المرافق إلى خفض النقص في الطاقة أو القضاء عليه .ويبشر تحسن الربط المالي ،والتكامل التجاري ،وبرامج البحوث وتبادل
الخبرات بمنافع محتملة من خالل الدمج في سالسل العرض العالمية ،وتشجيع زيادة االستثمار الخاص ،ونمو اإلنتاج ،والصادرات،

والقيمة المضافة ،والتوظيف (راجع الفصل  .)4وهذا أمر مشجع بشكل خاص في ظل تكاليف النقل المرتفعة ،ومستوى االنفتاح المنخفض
نسبيا ،وفجوات البنية التحتية الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة.
ورغم هذه المنافع المحتملة ،فإن مبادرة "الحزام والطريق" تنطوي على تحديات ،منها تنفيذ المشروعات وادارتها عبر مناطق اختصاص
متعددة وفي بعض الحاالت في ظروف جغرافية أو اقتصادية-سياسية أو بيئية معقدة .ومن المرجح أن تفرض المشروعات المقامة في
إطار مبادرة الحزام والطريق ضغوطا على أوضاع المالية العامة والدين والحساب الخارجي في جميع بلدان المنطقة ،ال سيما في

اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى التي ال يتوافر لديها سوى حيز
محدود لمواجهة زيادة عجز الموازنة أو زيادة الدين العام .وقد تزاحم هذه المشروعات أيضا اإلنفاق في مجاالت التنمية األخرى .وقد
تفرض التدفقات المالية أيضا ضغوطا على أسعار الصرف .كذلك ،رغم أن المشروعات المقامة في إطار المبادرة قد تدعم إيرادات
الضرائب وعائدات التصدير في المستقبل ،فإنها ستخلق مطالبات مستقبلية على الموازنة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة ،إلى جانب

التزامات ميزان المدفوعات المتعلقة بمدفوعات سداد القروض ومدفوعات الفائدة ،واعادة توطين األرباح ،وواردات الوقود .وبالنسبة للحاالت
التي تستفيد فيها مشروعات المبادرة من اإلعفاءات الضريبية ،ستقل المكاسب التي تعود على الموازنات الوطنية.
وبالتالي سيكون من الضروري تقوية أطر المالية العامة والموازنة على المدى المتوسط ،باإلضافة إلى تعزيز القدرة على تحديد تكاليف
المشروعات وادارتها ،وشروطها المالية ،والمخاطر المحيطة بها (بما في ذلك الناشئة عن الحوافز الضريبية) .وينبغي أن تكون المشروعات
المقامة في إطار المبادرة مصممة تصميما جيدا وتتوفر لها مقومات االستمرار تجاريا ،وأن يتم تنفيذها بشكل فعال ومراقبتها عن كثب.
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وينبغي إجراء المعامالت بشروط ميسرة قدر اإلمكان في البلدان منخفضة الدخل ،وأن تتسم بالشفافية ،وتستهدف معالجة التداعيات على
العمالة والمدخالت المحلية (المعدات ،والمواد ،واآلالت) .وستكون المشاريع المشتركة مع المؤسسات المالية الدولية موضع ترحيب ألنها
ستستفيد من اآلليات القائمة لتقييم ومراقبة المشروعات وقد تستفيد من التمويل اإلضافي بشروط ميسرة.
وأخيرا ،لتيسير التداعيات على االقتصادات المحلية ،يجب أن يكون مناخ األعمال في جميع أنحاء المنطقة مفتوحا وتنافسيا .وسوف
تمك ن هذه البيئة أصحاب المشروعات في القطاعات األخرى بخالف السلع األولية (الخدمات ،واللوجستيات ،والصناعة التحويلية) من
االستفادة من تحسين البنية التحتية المادية والمالية ،وتخفيض التكاليف ،وتيسير الوصول إلى األسواق العالمية والثنائية الرئيسية .وينبغي
أن تكون شركات النقل والمرافق العامة والبنوك المحلية قوية بما يكفي للمشاركة ،كما ينبغي أن تساعد رسوم المرافق العامة والنقل على
استرداد التكاليف .ومن المهم أن تكون اقتصادات بلدان مبادرة الحزام والطريق وشركائها التجاريين مفتوحة لدعم التكامل والصادرات في
إطار المبادرة.

إن صالحية صندوق النقد الدولي لدعم التعاون متعدد األطراف ،وتقوية االستقرار العالمي واالقتصادي ،وتعزيز النمو القابل لالستمرار
واالحتوائي تتوافق إلى حد كبير مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق" .ويشارك الصندوق في جهود بلدانه األعضاء من خالل تقديم
المشورة بشأن السياسات ،والمساعدة الفنية ،والتدريب في المجاالت التي من شأنها مساعدة البلدان على تقييم المشروعات االستثمارية

وادارتها بشكل أفضل ،بما في ذلك المشروعات المقامة في إطار المبادرة .وتهدف مبادرة دعم سياسات البنية التحتية ،وهي مسعى جديد
من مساعي صندوق النقد الدولي ،إلى دعم البلدان األعضاء من خالل أدوات مثل تقييم إدارة االستثمارات العامة ،وتقييمات المخاطر
على المالية العامة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتقييم الدين واالستثمار والنمو ،وتقييم استم اررية القدرة على تحمل الدين،
وارشادات بشأن استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

1

انتهاء الحرب األهلية في الصومال يتيح فرصة كبيرة إلعادة بناء االقتصاد .ويقدم الشركاء الدوليون ،بما في ذلك صندوق النقد الدولي،
المساعدة الفنية التي تحقق نتائج ملموسة .وسيتيح البرنامج االقتصادي الذي يتابعه خب ارء الصندوق تقديم الدعم المالي من الصندوق في

المستقبل عن طريق إنشاء سجل أداء بشأن تنفيذ السياسات واإلصالحات ،التي تدعمها المشورة المقدمة من الصندوق بشأن السياسات.
تسببت الحرب األهلية في الصومال التي استمرت لعقود طويلة

في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية

في البالد ،مما ترتب عليه ضعف المؤسسات بشدة وانتشار

الجدول 1-2-2

مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة2016-2014 ،

(متوسط)

الصومال

الفقر .وخالل الفترة  ،2016-2014بلغ نصيب الفرد من

منخفضة الدخل

إجمالي الناتج المحلي في الصومال  426دوال ار فقط ،أي أقل

بكثير من نظرائها في المنطقة (الجدول  .)1-2-2غير أن
انتهاء الحرب األهلية في أواخر العقد األول من القرن الحادي
والعشرين ،واجراء االنتخابات الوطنية في فبراير  – 2017وهي

-2014

(متوسط)

2016
مجموع السكان (بالمليون)

13.9

642.0

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (سعر الدوالر الحالي)

426.0

632.3

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة ( %من إجمالي الدخل القومي)

22.2

8.7

54.3

76.2

33.2

70.0

188.0

78.8

مجموع األعمار المتوقعة عند الوالدة (بالسنوات)

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

55.5

1

الثانية فقط منذ عام  -1991تتيح فرصة أمام الصومال الجتياز

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

المنعطف الحرج.

الوقت المطلوب لتسجيل الملكية (باأليام)

وقد حققت الصومال بالفعل بعض اإلنجازات المهمة في عملية

البلدان

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

1
1

75.9

61.5

82.6

المصادر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

1

تقدير مدرج في نموذج لمنظمة العمل الدولية.

إعادة بناء اقتصادها ،الذي تدعمه حاليا المنح المقدمة من
الجهات المانحة ،وتحويالت العاملين في الخارج ،واالستثمارات األجنبية المباشرة (ومعظمها من الشتات الصومالي) .ويقوم شركاء الصومال
بتقديم قدر كبير من الدعم لعمليات حفظ السالم ،وبناء المؤسسات ،والعمليات اإلنسانية .ومنذ اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية

للصومال في عام  ،2012تلقت الصومال مساعدة فنية مكثفة .والصومال واحدة من أكبر البلدان المستفيدة من المساعدة الفنية المقدمة من

صندوق النقد الدولي ،والتي تُ َّ
قدم من خالل صندوق استئماني متعدد المانحين بالتنسيق الوثيق مع الشركاء اآلخرين .وقد حققت هذه المساعدة

الفنية نتائج ملموسة في مجالي اإلدارة االقتصادية واإلبالغ بالبيانات االقتصادية الكلية والمالية .وقد تم إحراز تقدم كبير أيضا في إعادة بناء

القدرات المؤسسية إلعداد موازنة سنوية ومراقبتها وتنفيذ إصالح العملة الوطنية ،وفي تعزيز حوكمة البنك المركزي.
ويقدم صندوق النقد الدولي أيضا المشورة بشأن السياسات للحكومة في إطار جهودها لتصميم سياساتها واصالحاتها االقتصادية .ومنذ استئناف
مشاركات الصندوق في جهود الصومال في عام  ،2013اختتم جولتين من مشاورات المادة الرابعة .وللمساعدة في دعم جهود إعادة البناء
االقتصادي واعداد سجل أداء بشأن تنفيذ السياسات واإلصالحات ،دخلت الحكومة الصومالية في مايو  2016في اتفاق مع الصندوق في
إطار برنامج يتابعه خبراء الصندوق مدته  12شه ار ،وهو البرنامج الذي اكتمل مؤخ ار .ووافقت إدارة الصندوق على برنامج جديد يتابعه خبراء
الصندوق يغطي الفترة من مايو -2017إبريل  . 2018ورغم أن الصومال ال يمكنها حاليا االستفادة من الدعم المالي المقدم من الصندوق

نتيجة المتأخرات المستحقة عليها ،فإن استمرار النجاح في استكمال هذا البرنامج والبرامج التي تليه سيساعد على تعزيز المؤسسات والسياسات
االقتصادية ،مما يمهد السبيل أمام تخفيف أعباء الدين مستقبال.
ورغم هذه التطورات ،ال تزال الصومال تواجه تحديات كبيرة .فال يزال الوضع األمني هشا ،وقد تفاقم نتيجة ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب
والجفاف الذي يؤثر بشدة على النشاط االقتصادي ويهدد األوضاع اإلنسانية .ويعاني مركز المالية العامة للحكومة من الضعف ،ألسباب منها
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استمرار ضعف إدارة المالية العامة ،وضعف نظام التحصيل الضريبي ،وعبء الدين الخارجي الثقيل مع عدم القدرة على السداد .واليزال البنك
المركزي والقطاع المالي في طور التكوين ،كما أن انتشار عمليات التزوير أدى إلى تراجع الثقة في العملة الوطنية .وفي المرحلة المقبلة،
سيكون من الضروري بذل مزيد من جهود اإلصالح المستمرة وواسعة النطاق إلعادة بناء المؤسسات في الصومال – إلى جانب توفير البيانات
االقتصادية والمالية واالجتماعية للمساعدة في توجيه عملية صنع السياسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1أعد هذا اإلطار لوكاس بيندر كولر ،وسيباستيان ووكر ،وايسوف ساماكي .وفي هذا العدد من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،ينشر صندوق النقد الدولي البيانات
االقتصادية الكلية للصومال وذلك للمرة األولى منذ أوائل التسعينات.
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اإلطار  :3-2مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين :تشجيع استثمار القطاع الخاص

1

تهدف مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين إلى مساعدة البلدان على االستفادة من إمكاناتها لتحقيق النمو المستمر

واالحتوائي من خالل تشجيع االستثمار وتحسين البنية التحتية في إفريقيا .ويقوم صندوق النقد الدولي بدعم المبادرة عن طريق زيادة
الدعم المقدم لتنمية القدرات ،وتقديم المشورة بشأن السياسات ،وادراج اإلصالحات ذات الصلة ضمن تصميم البرامج التي يدعمها

الصندوق مع البلدان المشاركة في المبادرة.

وتهدف مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين إلى تشجيع االستثمار الخاص في إفريقيا من خالل مواثيق (أو اتفاقات)
بين الحكومات اإلفريقية المهتمة ،والمنظمات الدولية ،وشركاء التنمية ،مع التركيز تحديدا على زيادة تطوير البنية التحتية 2.وفي مارس
 ،2017تم إطالق المبادرة من جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في ظل الرئاسة األلمانية للمجموعة.
وتحدد مواثيق كل بلد اإلجراءات التي سيتخذها المشاركون في المبادرة لزيادة تدفقات االستثمار الخاص ،وتحديدا ما يلي:
•

تحدد البلدان اإلفريقية المشاركة اإلصالحات الالزمة لتوفير بيئة أكثر تمكينا الستثمارات القطاع الخاص ،وتحسين اإليرادات
المحلية وتعبئة التمويل ،وتوفير الحيز الالزم لتوسيع نطاق االستثمار العام في مشروعات البنية التحتية التي توجد حاجة ماسة
إليها مع ضمان استم اررية القدرة على تحمل الدين.

•

تقوم بلدان مجموعة العشرين والبلدان الشريكة األخرى بتعزيز المبادرة وتشجيع قطاعات األعمال لديها على االستثمار في البلدان
اإلفريقية المشاركة ،بسبل منها عقد اجتماعات المائدة المستديرة المنتظمة للمستثمرين وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى (مثل مؤتمر

"االستثمار في مستقبل مشترك" الذي ُعقد مؤخ ار في برلين) ،كما تدعم تقديم المساعدة الفنية ذات الصلة.
•

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

•

تقوم مجموعة العشرين والبلدان الشريكة األخرى بزيادة التنسيق بشأن عدة أمور منها المساعدة الفنية؛ زيادة الدعم لتجهيزات

المراحل المبكرة لمشروعات البنية التحتية؛ وزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مؤسسات التنمية المتعددة والثنائية
األطراف.

وتعمل حاليا البلدان اإلفريقية المشاركة – وهي كوت ديفوار واثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس – على استكمال مواثيقها.
وهناك بلدان أخرى أعربت عن رغبتها في االنضمام أو قد تنظر في ذلك ،منها الجزائر ومصر .ويمكن لهذه المبادرة أن تقدم مساهمة

مهمة في مواجهة تحدي تعزيز النمو وتوفير فرص العمل عالية الجودة للشباب في هذه البلدان اإلفريقية ،وال سيما عن طريق المساهمة
في الحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي ،وتحسين مناخ األعمال ،وتعزيز األسواق المالية.
وقد أيد صندوق النقد الدولي إطالق المبادرة وتنفيذها ،بما في ذلك في سياق البرامج القائمة مع العديد من البلدان المشاركة .ويتضمن
حوار صندوق النقد الدولي حول السياسات ومحتوى البرامج التي يدعمها اإلصالحات التي ترتكز عليها هذه المواثيق مع حماية صالبة
االقتصاد الكلي واستم اررية القدرة على تحمل الدين العام .ويكثف الصندوق أيضا من جهوده في تنمية القدرات في مجاالت خبرته لدعم

تنفيذ هذا الميثاق ،بما في ذلك من خالل مراكز المساعدة الفنية اإلقليمية في إفريقيا ومركز المساعدة الفنية في الشرق األوسط.
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ولضمان استم اررية المبادرة ونجاحها ،سوف تسهم إحدى مجموعات تمويل االستثمار التابعة لمجموعة العشرين في مواصلة تنفيذ برنامج
طري والتقارير نصف
عمل مبادرة الميثاق مع إفريقيا ومتابعته على المدى المتوسط .وستجري متابعة البرنامج من خالل الحوار القُ ْ
السنوية المقدمة لمجموعة العشرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1إعداد غاييل بيير.
 2راجع الموقع اإللكتروني التالي للمبادرة على شبكة اإلنترنت.https://www.compactwithafrica.org. :
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البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان :مؤشرات اقتصادية مختارة
متوسط
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

(التغير السنوي؛ )%

جمهورية أفغانستان

جيبوتي

توقعات

2013–2000

2014

2015

2016

2017

2018

4.5

3.2

3.9

3.6

4.3

4.4

…

2.7

1.3

2.4

2.5

3.0

2.9

4.4

4.3

4.1

4.5

3.8

6.0

األردن

5.4

3.1

موريتانيا

4.7

4.4

مصر

4.5

لبنان

4.6

المغرب

4.3

باكستان

2.0

الصومال

السودان

1

الجمهورية العربية السورية

2

تونس

الضفة الغربية وغزة

4.7
4.3
3.8

تضخم أسعار المستهلكين

(المتوسط السنوي)% ،

جمهورية أفغانستان

جيبوتي
مصر
لبنان

السودان
تونس

الضفة الغربية وغزة

رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة

( %من إجمالي الناتج المحلي)
جمهورية أفغانستان

4

جيبوتي

6.0

9.4

6.7

7.7

…

4.7

0.7-

4.4

6.0

6.0

10.1

10.4

13.8

29.9

13.0

3.2

1.9

3.7-

0.8-

3.1

2.5

1.7

0.4

1.5

1.6

0.9

1.6

3.6

2.9

4.0

2.9

مصر

األردن

لبنان

13.6

4.9
3.3

4

موريتانيا
المغرب

4

باكستان

الصومال

السودان

1

الجمهورية العربية السورية

تونس

8

الضفة الغربية وغزة

3

...

4.9
1.7

4.5

...

16.9

...

4.9

2.9

...

17.8

...

3.7

4.1

...

26.9

...

4.5

4.8

...

19.0

...

4.4

5.5-

7.3-

7.3-

6.8-

…

1.7-

1.4-

0.1

0.4

0.2

11.8-

11.4-

11.6-

6.3-

7.6-

4.1-

4.8-

2.1-

9.6-

5.2-

10.3-

1.3-

…

3.2-

22.8-

4.54.9-

...

1.4-

...

3.7-

12.5-

1.4

1.5

2.1

3.7

6.6-

…
2

...

36.9

0.5

0.8-

3.3

1.5

5.6-

4.7-

7

8.6

0.9-

2.7

3.0

3.0

0.2-

2.4-

6،4

3.8

2.1

4.1

3.1

3.0

0.5

7.8-

5

...

...

...

...

15.0

3.6

3

4.9

3.0

3.7

3.6

8.3

…

الجمهورية العربية السورية

...

2.3

3.6

3.2

2.4

3.5

0.2-

باكستان

2

1.6

4.1

4.5

5.3

5.6

3.4

8.8

1

3.6

4.5

1.2

4.8

3.0

1.1

موريتانيا

الصومال

4.1

0.9

1.7

3.8

3.0

1.0

6.0

المغرب

2.7

0.8

1.0

1.5

2.0

2.3

3.8

األردن

5.6

2.4

2.0

2.3

2.5

3.0

4.1

3

2.0

6.5

6.5

7.0

7.0

1.6

21.7-

18.2-

1.6-

0.7-

5.3-

3.2-

2.5-

0.4-

3.44.25.3-

...

1.9-

...

5.3-

11.4-

10.99.30.34.14.4-

...

1.8-

...

5.98.0-

9.59.90.63.55.7-

...

2.4-

...

5.98.4-

7.310.31.83.05.4-

...

2.6-

...

5.37.8-
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رصيد الحساب الجاري

( %من إجمالي الناتج المحلي)
جمهورية أفغانستان

جيبوتي

2.4…

8.00.5-

مصر

األردن

6.1-

موريتانيا

13.4-

باكستان

1.3-

لبنان

المغرب

الصومال

السودان

1

الجمهورية العربية السورية

تونس

الضفة الغربية وغزة

3

5.7

25.10.87.3-

3.0

31.83.69.1-

7.1

30.46.09.3-

4.7

21.05.98.4-

1.6

18.23.88.3-

15.6-

26.4-

18.7-
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المصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
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ملحوظة :تُدرج المتغيرات على أساس السنة المالية ألفغانستان ( 21مارس 20/مارس) حتى  ،2011ثم  21ديسمبر 20/ديسمبر بعد ذلك ،والسنة المالية لمصر وباكستان
(يوليو/يونيو) ،ما عدا التضخم.

1

بيانات  2011ال تشمل جنوب السودان من بعد  9يوليو .بيانات  2012وما بعدها تتعلق بالسودان الحالي.

3

الضفة الغربية وغزة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي وال تُدرج في أي إجماليات.

5

يشمل رصيد المالية العامة الكلي التحويالت إلى شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية  .2014توقفت التحويالت بدءا من .2015

7

يشمل المنح.

2

4

6

8

بيانات الفترة  2018-2011ال تشمل سوريا.

الحكومة المركزية .بالنسبة لألردن تشمل التحويالت إلى شركة الكهرباء.

يشمل إيرادات النفط المحولة إلى صندوق النفط.

يشمل تكاليف إعادة رسملة البنوك ومدفوعات المتأخرات.

إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر ٢٠١٧

 – ٤اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
١
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
ﻳوﻓر اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟزﻳﺎدة اﻟﺻﺎدرات وﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

) (MENAPوﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ) .(CCAإذ ﺗﺷﻳر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧﻝ ﺑﺣواﻟﻲ  %٥إﻟﻰ  %١٠ﺧﻼﻝ

اﻟﺧﻣس إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أو زﻳﺎدة ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎد ارت أو
ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .وﺗﻌد اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط أﻗدر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺣﺳن آﻓﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻧظ ار ﻷﻧﻬﺎ

أﻛﺛر اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وأﻛﺛر ﺗﻧوﻳﻌﺎ ﻟﻘواﻋدﻫﺎ اﻟﺗﺻدﻳرﻳﺔٕ ،وان ﻛﺎن ﻻ ﻳزاﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﺻﺎد ارﺗﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن
ﺗرﻛز اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻬدف إﻧﺗﺎج وﺗﺻدﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت .وﺳﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﻳد ﻟﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان أن

ﺗﻌزز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ أﺳواق اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓرص اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺟدﻳدة ،ﻣﺛﻝ ﻣﺑﺎدرة "اﻟﺣزام

واﻟطرﻳق" اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ )راﺟﻊ اﻹطﺎر  ١-٢ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ( وﻣﺑﺎدرة "اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻣﻊ إﻓرﻳﻘﻳﺎ" )راﺟﻊ اﻹطﺎر  ٣-٢ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ( .ورﺑﻣﺎ ﻳﻠزم ﺗﻧﻔﻳذ

إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وزﻳﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ،وذﻟك

ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أي ﺗداﻋﻳﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح وﺿﻣﺎن أن ﺗﻛون زﻳﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن.

اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻣو
ﺗؤﻛد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺷواﻫد أن اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳر وﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو واﻟدﺧﻝ .ﻓﻌﻘب دراﺳﺔ ) Frankel and Romer (1999اﻟراﺋدة ،رﻛزت

دراﺳﺎت ﻋدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ٢.وﺗﺷﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن اﻟﺑﻠدان ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧﻣو أﺳرع ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون
ﻫﻳﻛﻝ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ )دراﺳﺔ  ،(Lederman and Maloney 2003وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ )دراﺳﺔ Henn, Papageorgiou,

 ،(and Spatafora 2015وﺗﻧدﻣﺞ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )دراﺳﺔ .(Didier and Pinat 2017

وﻳؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﺟرﻳﺑﻲ آﺧر ﺗﻧﺎوﻝ أﻫم ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣق  .(١-٤وﻳﺷﻳر ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟذي ﺷﻣﻝ  ١٣١ﺑﻠدا ،ﻣﻧﻬﺎ  ٢٠ﺑﻠدا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻛﻠﻲ )ﻣﻘﻳﺳﺎ
ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﺗﺳﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ .وﺗﻠك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻧظ ار ﻷن

اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﺳﻳن ﻓرص اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻣن ﺷﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳﻬم اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟطﻠب اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج

اﻟﺑﻠد وﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻋﺎدة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺷﻳر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ إﻟﻰ أن ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺟودﺗﻬﺎ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ،ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻋواﻣﻝ ﺗﺑدو ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣو .وﻫذا أﻣر ﻣﺗوﻗﻊ ﻷن زﻳﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ذات اﻟﺟودة واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﻔﺗرض أن ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وزﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺻدرﻳن .وﻣﻣﺎ ﻳﺛﻳر
اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﻣو واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺎرب ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﺑﻣرور اﻟوﻗت .وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
١

إﻋداد أﻟﻳﻛﺳﻳﻪ ﻛﻳرﻳﻳف )اﻟﻣؤﻟف اﻟرﺋﻳﺳﻲ( ،وﻣﺎﻛﺳﻳم ﻛرﻳﺷﻛو ،وﺑواز ﻧﺎﻧدوا ،وﻣﺎﻏﺎﻟﻲ ﺑﻳﻧﺎت ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣن ﺟﻳﻣس إﻟوورد وﺳﻣﻳرة ﻛﺎﻻ.

٢

راﺟﻊ دراﺳﺔ  Singh 2010ﻻﺳﺗﻌراض اﻷدﺑﻳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص.

٢
واﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة )دراﺳﺔ  (Chang, Kaltani, and Loayza 2009ﻏﻳر واﺿﺢ ﺑﻣﺟرد ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧﻝ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺛﺎﻧوي.
ﻏﻳر أن ﺗﺄﺛﻳر اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗواﺋﻳﺔ أﻗﻝ وﺿوﺣﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺷﻳر ﺑﻌض اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ إﻟﻰ أن زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري
ﻟﻳﺳت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻳذﻛر ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة )اﻹطﺎر  .(١-٤وﻟﻛن اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت ﺗوﺿﺢ أن اﻟﺗﺟﺎرة ﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ظﻝ زﻳﺎدة اﻟﻧﻣو ،ﻣﻣﺎ

ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر )ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  (٢٠١٧وﺗﺿﻳﻳق ﻓﺟوات اﻷﺟور داﺧﻝ اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد )ﺗﻘرﻳر

ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن ﻟرﺋﻳس اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .(٢٠١٥ ،وﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ذاﺗﻪ ،ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓرص اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ

واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﻧﻣو ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات

اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ )اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋدد إﺑرﻳﻝ  ٢٠١٧ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( .وﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺳﺎﻋدة أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣن
ﺧﻼﻝ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﻳﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻷﺳﺎس )دراﺳﺔ  .(Faijgelbaum and Khandelwal 2016وﻓﻲ اﻟوﻗت

ﻧﻔﺳﻪ ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺗﺿر ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أو ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ .وﻋﻣوﻣﺎ ،ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ )Helpman (2016

إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗؤﺛر ﺳوى ﺗﺄﺛﻳر طﻔﻳف ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟور .وﺗﺑرز ﻫذﻩ
اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ دو ار ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ وﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺟوة وﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.

ﺗراﺟﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة
ﺗراﺟﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻋﺑر اﻗﺗﺻﺎدات ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ .وﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ ،ﻻ
ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛ وﺿﻌف وﺗﻳرة ﺗﺣرﻳر اﻟﺗﺟﺎرة؛ وﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻔط؛ وﺗﺑﺎطؤ ﻧﻣو ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻟﻔﺻﻝ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدد أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٦ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( .وﻛﺎن اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط أﺳرع ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط

وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١-٤وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ،ﻳﻣﻛن ﻋزو ﺟﺎﻧب ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﺿﻌف اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ

رﻛود أو ﺗراﺟﻊ ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة .وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧﻔط ،ﺳﺟﻝ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺣﺳﻧﺎ طﻔﻳﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان

اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ظﻝ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز

وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة – وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌد ﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣراز ﺑﻌض اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن .وﻓﻲ اﻟﺑﻠدان

اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻳﻌزى ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .وﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات

أﺳرع ﻧﺳﺑﻳﺎ ،وﻟﻛن اﻧﻛﻣﺎش اﻟواردات ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺗراﺟﻊ ﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج أدى إﻟﻰ اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة.

٣
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-٤

اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﺎدرات اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

 -١اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري

)ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺳﻣﻳﺔ(
ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط
ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

 -٢أﺣﺟﺎم اﻟﺻﺎدرات

)اﻟﻣؤﺷر(١٠٠ = ٢٠٠٠ ،

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان  CCAالمصدرة للنفط

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ
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٢٠١٤ ٢٠١٦
اﻟﻣﺻﺎدر :ﻋدد أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٧ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺻﻧدوق.

٢٠١٢

٢٠١٠

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

٢٠٠٠

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗﺳﺗﺧدم أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻧﺔ  ٢٠٠٢ﻛﺳﻧﺔ أﺳﺎس ﺑﺳﺑب ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = MENAP .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.
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وﻗد زادت ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزاﻝ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ
 .(٢-٤وﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﻳب اﻟﺧدﻣﺎت  %٤٤ﻣن ﻣﺟﻣوع
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢-٤
ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات
) %ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن أﻗﻝ ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺳﻠﻊ
 %١٥ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط .وﺗﻬﻳﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻋﻠﻰ
٦٠
ﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ
٥٠
 %٥١ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﺎت .وﻳطﺑق ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان ،وﻣﻧﻬﺎ
٤٠
ﺑﻠدان ﻋدﻳدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻘﻳﻳدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺎت
٣٠
)دراﺳﺔ  .(Borchert, Gootiiz, and Mattoo 2014وﺗﻌد اﻟﺧدﻣﺎت
٢٠
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﻝ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻟﺣﻣﺎﺋﻳﺔ .وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ،ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﺳري ﻗﻳود ﻋدﻳدة ﻋﻠﻰ
١٠
دﺧوﻝ اﻟﺳوق واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،وﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ
ﺻﻔر
اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻧظ ار ﻷن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﻳص اﻟﺟدﻳدة ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﻔﺗﻘر
إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﻳر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﻳر اﻻﺳﺗﻧﺳﺎﺑﻲ .وﻣن
ﺑﻠدان  MENAPﺑﻠدان MENAP
ﺑﻠدان CCA
ﺷﺄن اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ،
ﺑﻠدان CCA
اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق
المستوردة للنفط
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
المصدرة للنفط
المستوردة للنفط
اﻟﺻﺎﻋدة
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز
واﻻﻗﺗﺻﺎدات
اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺗواﺻﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻳن واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن ﺑﺄﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ .وﺳﺗﺳﻬﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟﻣﺻﺎدر :ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺻﻧدوق.
ﻫذﻩ اﻻﺑﺗﻛﺎرات دﻣﺞ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠﻊ
ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
واﻟﺧدﻣﺎت ،ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت ﻗﻳﻣﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ.
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ.

٤
وﻳﺑدو أن اﻧدﻣﺎج ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺿﻌﻳف ﻧﺳﺑﻳﺎ،
ﺳواء ﻣن ﺣﻳث ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺻﺎدرات أو ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﻳن .وﺗﺳﻳطر اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻛﺑر ﻛﺛﻳ ار ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻷﺧرى )اﻟﺷﻛﻝ
اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٣-٤وﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳذﻫب ﻣﻌظﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻠدان آﺳﻳوﻳﺔ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ.
وﺗذﻫب ﻣﻌظم ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى .وﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻌظم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،ﺗﺗﺟﻪ ﻣﻌظم
ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ روﺳﻳﺎ واﻟﺑﻠدان اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺑواﺑﺔ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ
أﺳواق اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .وﻳﻌﻧﻲ ذﻟك ﺿﻣﻧﺎ أن رواﺑط اﻟﺗﺻدﻳر ﺑﻳن ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺿﻌﻳﻔﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ .ﻛذﻟك ﺑرزت اﻟﺻﻳن ﻛﺄﺣد أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،وأﺻﺑﺣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻠدان ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن
ﺗﺻدر إﻟﻰ اﻟﺻﻳن.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٣-٤

أﻫم اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳون ﻟﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ٢٠١٥ ،

اﻟﻣﺻدر :إﺣﺻﺎءات وﺟﻬﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،وﺗﻘدﻳرات ﺧﺑراء اﻟﺻﻧدوق.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻳﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻌﻘد ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠد ،وﻳﻌﻛس ﺣﺟم اﻟﺳﻬم ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺻﺎدرات اﻻﺳﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان .وﻻ ﻳظﻬر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺳوى أﻫم ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺻدﻳر ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = CCAOE .اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = CCAOI .اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ = EMDE .اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ = MENAPOE .اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن = MENAPOI .اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

وﺗﻌد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن أﻛﺛر اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ،
وذﻟك ﻣن ﺣﻳث ﻋدد ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺻدﻳر وﻧﺻﻳب ﻓرادى ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺻدﻳر ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات .ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،ﺗﺻدر ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  %٧٠ﻣن ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن )أي اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗورد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( ،وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ وأوروﺑﺎ ﻓﻘط ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗرﺗﻳب ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺻدر ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ  %٥٠ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ وﺟود إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة ﻋدد أﺳواق اﻟﺗﺻدﻳر .وﻳﻌد ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻣﻘﻳﺳﺎ ﺑﻧﺻﻳب ﻓرادى
ﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ،ﺿﻌﻳﻔﺎ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء

٥
ﺑﻠدان ﻗﻠﻳﻠﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٤-٤وﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ
وﺟود ﻣﺟﺎﻝ ﻟزﻳﺎدة ﻣﻛون اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات

وﺗﺣﺳﻳن ﺟودﺗﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ُﻳﺗوﻗﻊ أن ﻳؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻳﻣﺔ
اﻟﺻﺎدرات وزﻳﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٤-٤

ﻣؤﺷر ﺗﻐﻠﻐﻝ ﺻﺎدرات ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ٢٠١٥ ،
)اﻷﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ(

ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات وﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﻳزاﻻن
ﻣﺣدودان ﻋﻣوﻣﺎ
ﻳﻘﻝ ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ
اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ )اﻟﺷﻛﻝ
اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ،٥-٤اﻟﻠوﺣﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ( .وﺗﻌد اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻫﻲ اﻷﻗﻝ ﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻳﺣﺗﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
أن ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻣزﻳد ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎدات

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺣﻠوﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﻳﻘﻳس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣدى وﺻوﻝ ﺻﺎدرات ﺑﻠد ﻣﺎ إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .وﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﺎم  ٢٠١٥أو أﺣدث
ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ .ﺗم ﺣذف إﻳران ﻟﻧﻘص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧﻬﺎ = CCA .ﻣﻧﻘطﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = MENAP .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

اﻷﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ .وﺗﻘﺗرب ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة
ﻟﻠﻧﻔط ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات
اﻟﻧﺎﻣﻳﺔٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن أﻓﺿﻝ أداء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .وﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻣن اﻷﺳواق اﻷوروﺑﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣن ﺗدﻓﻘﺎت داﺧﻠﺔ أﻛﺛر ﻗوة ﻓﻲ ﺻورة اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻳورو وﺑﻠدان
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻓﻘد ﺗوﻗف اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع رﻏم ارﺗﻔﺎع وﺗﻳرﺗﻪ
ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة  ١٩٩٨-١٩٩٥ﻋﻘب ﺗﺣوﻝ ﻣﺳﺎر ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻷﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌود ﺟزﺋﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة )طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن(.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻛﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻳﻠﺔ ،ﻧﺟد أن ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺗﻧﺗﺞ ﺻﺎدرات أﻗﻝ ﺟودة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى
)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  ،٥-٤اﻟﻠوﺣﺗﺎن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ( ٣.ﻓﻔﻲ اﻷردن وﺗوﻧس ﻓﻘط ،ﺗﺗﺟﺎوز ﺟودة اﻟﺻﺎدرات ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات
اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .وﺗﻣﻛﻧت ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻼﺑس )ﻣﺻر
واﻷردن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( وﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ )أرﻣﻳﻧﻳﺎ وﺟورﺟﻳﺎ واﻷردن واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس( .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻻ ﺗزاﻝ ﺟودة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﻣن
اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن )ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺟودة اﻟوﻗود اﻟﻣﻌدﻧﻲ( ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﻣﻊ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأذرﺑﻳﺟﺎن .وﺛﻣﺔ ﻣﻘﻳﺎس ﺑدﻳﻝ ﻟﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات وﺗطورﻫﺎ،
وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﻣؤﺷر "اﻟﺗﻌﻘد اﻻﻗﺗﺻﺎدي" اﻟذي ﻳﺣدد ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﺻدرﻫﺎ ﺑﻠد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘدرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ )دراﺳﺔ
 ٤.(Hausmann and others 2011وﺗﻌد درﺟﺔ ﺗﻌﻘد اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط.
وﻻ ﺗزاﻝ درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط أﻗﻝ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق

 ٣ﺗﻘدر ﺟودة اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻳﻣﺔ وﺣدة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺣددات اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
 ٤ﻳﺗﻳﺢ ﻣؤﺷر اﻟﺗﻌﻘد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﺑدﻳﻼ ﻟﺗطور وﺗﻧوع ﺳﻠﺔ ﺻﺎدرات ﺑﻠد ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋزو وزن أﻛﺑر إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗدرات إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ أﻛﺑر ،ﻣﺛﻝ اﻵﻻت
واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ واﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ.

٦
اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ رواﺑط ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻌرض ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة
ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻳورو.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٥-٤

ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺟودﺗﻬﺎ
)صفر إلى  ،١األعلى أكثر تنوعا(
ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات
اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ
٢٠١٤

١٩٩٥

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

١,٠

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

٣٠

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

تركمانستان

ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻠدان اﻟﺷرق
اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ

٠,٦
طاجيكستان

٠,٤

اﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺑﻠدان

٠,٢

أرﻣﻳﻧﻳﺎ

ﺑﻠدان أﺧرى
مصدرة للنفط
ﺑﻠدان أﺧرى
مستوردة للنفط

ﺟورﺟﻳﺎ

ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن

أذرﺑﻳﺟﺎن

ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

ﺗوﻧس

اﻟﻣﻐرب

ﻣﺻر

اﻷردن

اﻟﻛوﻳت

اﻟﺟزاﺋر

ﻗطر

اﻟﺳﻌودﻳﺔ

إﻳران

اﻹﻣﺎرات

ﺑﻠدان CCA
ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

٠,٠

 -٣ﻣؤﺷر ﺟودة اﻟﺻﺎدرات٢٠١٤ ،

١/

اإلمارات

البحرين

١

اﻟﻣﺻدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات ﻟدى ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺻﻧدوق.
 /١آﺧر ﻋﺎم ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣؤﺷر ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات ﻫو ﻋﺎم .٢٠١٤
ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﺑﻧﻐﻼدﻳش وﻛﻣﺑودﻳﺎ وﻓﻳﻳت ﻧﺎم .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة
ﻟﻠﻧﻔط ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ واﻟﻣﻛﺳﻳك ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ .وﺗم ﺗﻌدﻳﻝ أﺳﺎس ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧوع ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ  ،١وﻫو ﻳﺳﺎوي ﻣؤﺷر ﺛﻳﻝ
ﻟﺗرﻛز اﻟﺻﺎدرات.

٠,٨

)ﺻﻔر إﻟﻰ  ،١,٢اﻷﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ(
١٩٩٥

١٠
أذربيجان
قطر

٠,٦

الجزائر
الكويت
السعودية

عمان

جيبوتي

٥

٠,٤

ﺻﻔر
٠,٢

ﺻﻔر

ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات) ٢٠١٤ ،اﻟﻘﻳم اﻷﻋﻠﻰ = ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻧوع(
اﻟﻣﺻدر :ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٧اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ،دراﺳﺔ Henn,
 ،Papageorgio and, Spatafora 2015وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺻﻧدوق.
ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ .ﺗم ﺗﻌدﻳﻝ أﺳﺎس ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧوع ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻣن ﺻﻔر إﻟﻰ  ،١وﻫو ﻳﺳﺎوي ﻣؤﺷر ﺛﻳﻝ ﻟﺗرﻛز اﻟﺻﺎدرات.

 -٤ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﻣﻧطﻘﺔ آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ :ﺳﻠم ﺟودة اﻟﺻﺎدرات٢٠١٤ ،

)ﺻﻔر إﻟﻰ  ،١,٢اﻷﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ(
ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط
ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

ﺳﻠم اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

١,٢
١

١,٠
٠,٨

٠,٨

٠,٦

٠,٦

٠,٤

٠,٤

٠,٢
ﺑﻠدان أﺧرى
مصدرة للنفط
ﺑﻠدان أﺧرى
مستوردة للنفط

ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن

أرﻣﻳﻧﻳﺎ

ﺟورﺟﻳﺎ

أذرﺑﻳﺟﺎن

ﻣﺻر

ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن

اﻟﻣﻐرب

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

ﺗوﻧس

اﻷردن

اﻟﻛوﻳت

اﻟﺳﻌودﻳﺔ

إﻳران

اﻹﻣﺎرات

ﻗطر

اﻟﺟزاﺋر

ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

٠,٢

٠,٠

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

اﻟﻣﺻدر :دراﺳﺔ  ،Henn, Papageorgio and, Spatafora 2015وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
 /١آﺧر ﻋﺎم ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣؤﺷر ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات ﻫو ﻋﺎم .٢٠١٤
ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﺑﻧﻐﻼدﻳش وﻛﻣﺑودﻳﺎ وﻓﻳﻳت ﻧﺎم .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة
ﻟﻠﻧﻔط ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ واﻟﻣﻛﺳﻳك ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ.

ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ) = ١اﻟﻣﺋﻳن اﻟﺗﺳﻌون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم(

ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات
اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ١,٢
ﻓﻲ ٢٠١٤

كازاخستان

تونس باكستان

لبنان

٢٠

اليمن

أرمينيا

المغرب

٢٥

١٥

موريتانيا

األردن

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

إيران

أوزبكستان
قيرغيزستان
جورجيا
مصر

اﻟﻌراق

)اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري(

٠,٨

٣٥

اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻣو ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ٢٠١٤-١٩٩٥ ،

 -١مؤشر تنوع الصادرات،

١/٢٠١٤

 -٢ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ

اﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺎت
وﻣﻌدات
اﻟﻧﻘﻝ

اﻟﺳﻠﻊ
اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ

اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت

اﻟزﻳوت
اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ

اﻟوﻗود اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ،اﻟﻣﺷروﺑﺎت
اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺎ ﻋدا اﻟوﻗود واﻟﺗﺑﻎ

واﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ

ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت SITC1

اﻷﻏذﻳﺔ
واﻟﻣواﺷﻲ
اﻟﺣﻳﺔ

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻدر :دراﺳﺔ Henn, Papageorgio and, Spatafora 2015؛ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ = MENAP :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ .وﺗﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻔﺋﺗﺎن "أﺻﻧﺎف ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ" و"أﺧرى" ﺿﻣن اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻣن اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﺗﺟﺎرة
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻧظ ار ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات اﻟﻘطرﻳﺔ.

٧

إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ
ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺗﻳن ﺣﺎﻟﻳﺎ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻛﺎﻣﻝ إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ٥ﺑﺳﺑب ﻣﺳﺗوى اﻧدﻣﺎﺟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻼﺳﻝ .وﺗﻌد اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

أﻛﺛر اﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻧﺟد أن ﻧﺻﻳب اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﺗوﻧس )ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن )ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم

اﺳﺗﻳرادﻫﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺻﺎدرات )اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج( ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٦-٤ﻛذﻟك ﻳرﺗﻔﻊ ﻧﺻﻳب ﻣﺻر وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ واﻟﻣﻐرب )ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( وأرﻣﻳﻧﻳﺎ )ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ( ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻣﻘﺻد )اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج( ﻋن

ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .وﻳﺷﻳر ذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات وﺟودﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻣﺛﻳﻼﺗﻬﺎ

ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻷﺧرى .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ،ﻳﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت

اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ﺗﺳﺗورد ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺳﻠﻌﺎ ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻳرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻫذﻩ

اﻟﺑﻠدان ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﻻ ﻟﺳﺑب آﺧر ﺳوى ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم اﻟذي ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎ
إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻛررة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺷرﻳﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺎ.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٦-٤

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

١

اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج
)اﻟﻣﺗوﺳط(٢٠١٣-٢٠٠٩ ،

 -١اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج،
)اﻟﻣﺗوﺳط(٢٠١٣-٢٠٠٩ ،

٢٠٠٠-١٩٩٦

٢٠٠٠-١٩٩٦

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺑﻠدان% ،

ﺻﻔر

ﺑﻠدان  CCAﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة
ﻟﻠﻧﻔط

ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎدرات
ﺑﻠد اﻟﻣﻘﺻد% ،

ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات
اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ،
٢٠١٣-٢٠٠٩

ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات
اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ،
٢٠١٣-٢٠٠٩

ﺻﻔر

ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺻدرة
ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

اﻟﻣﺻﺎدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت  ،Eora MRIOوﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ = CCA :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = MENAP .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﺑﻧﻐﻼدﻳش وﻛﻣﺑودﻳﺎ وﻓﻳﻳت ﻧﺎم .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة
ﻟﻠﻧﻔط ﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ واﻟﻣﻛﺳﻳك ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ.
 ١ﻧظ ار ﻟﻠﺷواﻏﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟودة ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت  ،Eora MRIOﺗﻌرض ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺑﻠدان ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن واﻗﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﺳﻳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟدى اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

٥

ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻘﺎﻳﻳس ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟوارد ﻓﻲ دراﺳﺔ  .Koopman, Wang, and Wei 2014وﻳﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ دراﺳﺔ Aslam,

.Novta, and Rodrigues-Bastos 2017

٨
وﺑﻣرور اﻟوﻗت ،ط أر ﺗﺣوﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓرادى ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻓﻘد ﺗﻣﻛﻧت ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣن
زﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺳواء ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﺟزﺋﻳﺎ إﻟﻰ ﺟﻬود

اﻟﺗﻧوﻳﻊ )ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس( .ﻛذﻟك أﺣرزت اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺗﻘدﻣﺎ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ

ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﺟزﺋﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻣرﻛز ﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ إﻟﻰ روﺳﻳﺎ وﺑﻘﻳﺔ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ

اﻟوﺳطﻰ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺑﺳﺑب ﺗﺑﺎطؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﺻﺎدرات .وﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺣراز ﻣزﻳد
ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ،ﺑﻔﺿﻝ ﻣﺑﺎدرة "اﻟﺣزام واﻟطرﻳق" اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف

إﻟﻰ رﺑط اﻟﺻﻳن ﺑﺄوروﺑﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ )راﺟﻊ اﻹطﺎر  ١-٢ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ( .وﻳرﺟﺢ أن ﺗﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻗد ﺗدﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺑﺎدرة "اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻣﻊ إﻓرﻳﻘﻳﺎ" )راﺟﻊ اﻹطﺎر  ٣-٢ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ( اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ إﺣراز ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج .وﻗد ﺧﻔﺿت ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان

اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ زادت ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻛس اﺳﺗﻣرار اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ﻧﺣو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﻬﻳز اﻟﻧﻔط وﺗﻛرﻳرﻩ ،وﻣن ﺛم زﻳﺎدة ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.

ﺿرورة ﺗطوﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
ﺗﺄﺛرت اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺳﻠﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺗرات واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ )ﻋدد أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٦ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( .ﻓﻘد أﺛرت اﻟﺻراﻋﺎت

واﻟﺗوﺗرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌطﻝ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ووﻓﺎة أو ﻧزوح اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق وﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﺻوﻣﺎﻝ

وﺳورﻳﺎ واﻟﻳﻣن .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻋﺎﻧت اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺳﺑب ﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻟﺣدود ،وﺗراﺟﻊ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ،وﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻼﺟﺋﻳن )اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،راﺟﻊ دراﺳﺔ  .(Rother and others 2016ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،أدى اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺳورﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﻌطﻝ اﻟراﺑط اﻟﺗﺟﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻳن اﻟﻌراق

وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ،ﺑﻳﻧﻣﺎ أﺛر اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺻﺎدرات اﻷردﻧﻳﺔ إﻟﻰ إﻳران .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗراﺟﻌت ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟواﻓدة ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻐﻳﺎب اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺗزاﻳد ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺣﺳﺎر ﺗﻧوع اﻟﺻﺎدرات وﻓرص
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻛذﻟك أدى اﻟﺻدع اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻣؤﺧ ار ﺑﻳن ﻗطر وﺑﻠدان أﺧرى ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﺎ أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )راﺟﻊ اﻹطﺎر  ١-١ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ(.

ﻛذﻟك ﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﻣﺷﻛﻼت أﻋم ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎﻝ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺳﺗوى إﺟراءات اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﻣﺎﺛﻼ أو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ٦ﺗدﻫورت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﺳﺗﻣر ﺗﺣﺳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٧-٤وﺗﺷﻳر ﻫذﻩ
اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﺿرورة ﺗرﻛﻳز اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻹﺟراءات اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ واﻟﻧﻘﻝ اﻟﻣﺣﻠﻲ.

٦

ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸداء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﻳن ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻹﺟراءات اﻟﻠوﺟﺳﺗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻدﻳر واﺳﺗﻳراد اﻟﺳﻠﻊ ﺣﺳب ﺗﻘرﻳر "ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ

اﻷﻋﻣﺎﻝ" اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.

٩
الشكل البياني ٧-٤

ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
 -٢اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

 -١اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻟﺣدود

)اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸداء ،اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻓﺿﻝ(
٧٥

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة
واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط
ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان  MENAPاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻗﻳودا ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ و/أو ﻟدﻳﻬﺎ ﻋﻣﻼت ﻣﺗﻌددة(
ﻣﻧﻘطﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

٧٠

ﺑﻠدان  CCAاﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

اﻗﺗﺻﺎدات

اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة ٣٠

واﻻﻗﺗﺻﺎدات
اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

٦٥

٢٠

٦٠

١٥

٥٥

١٠

٥٠

٥

٤٥
٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٤٠

٢٠١٠

اﻟﻣﺻدر :ﺗﻘرﻳر ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٧اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ = CCA :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = MENAP .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

٢٥

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻﺎدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

وﺗﻔرض ﻗﻳود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣزﻳدا ﻣن

اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﻣﺎم اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﺟﺎري )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٧-٤وﺗﺷﻳر اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ )دراﺳﺔ  (Wei and Zhang 2007إﻟﻰ أن اﻷﺿرار اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓرض ﺿواﺑط اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺟﺳﻳﻣﺔ.
ﻓزﻳﺎدة اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة أو ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻرف

اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻣﻘدار اﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري واﺣد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﺑﻣﻘدار ﻣﺳ ٍﺎو ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ زﻳﺎدة اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح
ﺑﻳن  ١١و ١٤ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ.

وﺗﺷﻳر اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٨-٤

اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﺣﺳب اﻟﺑﻠد٢٠١٥ ،

)ﻣﺟﻣوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﺣدة(

٧٠
٦٠

ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق

٥٠

اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

٤٠

اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء إﻟﻰ أن ﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر

٣٠

اﻟﺻرف ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﻛﺑﻳ ار ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات .ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت

٢٠

ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﺗراﺟﻊ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎد

اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻛﻛﻝ ﻟزﻳﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎرة )ﻋدد أﻛﺗوﺑر  ٢٠١٥ﻣن ﺗﻘرﻳر آﻓﺎق

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ(.

اﻟﻣﻐرب
اﻟﺳودان
ﺳورﻳﺎ
ﺗوﻧس
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
أذرﺑﻳﺟﺎن
ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن
ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن
أوزﺑﻛﺳﺗﺎن
أرﻣﻳﻧﻳﺎ
ﺟورﺟﻳﺎ
ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن
طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن

أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻳﺋﺔ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻳﻣن
ﻣﺻر
اﻷردن
ﻟﺑﻧﺎن

ﻏﻳر أن زﻳﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻗﻠﻠت ﻣن ﺗﺄﺛﻳر ﺗﺣرﻛﺎت

ﻟﻳﺑﻳﺎ
ﻋﻣﺎن
ﻗطر
اﻟﺳﻌودﻳﺔ

ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻣﻊ وﺟود ﺗﺑﺎﻳن ﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان.

ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان CCA
اﻟﻣﺻدرة
ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺻﻔر

اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺑﺣرﻳن
اﻟﻌراق
اﻟﻛوﻳت

ﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١٠ﻳؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻣﻘدار %١,٥

١٠

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

اﻟﻣﺻﺎدر :دراﺳﺔ  ،de Sousa 2015وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗم ﺣذف إﻳران ﻟﻧﻘص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ = CCA .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = MENAP .ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

١٠
وﻳﻣﻛن ﻟﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
ﻟزﻳﺎدة ﻓرص اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ أﺳواق اﻟﺻﺎدرات .وﺗﺑرز وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻋدد اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻓﻲ

اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ﻳﻘﻝ ﻛﺛﻳ ار ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٨-٤وﻣن ﺷﺄن اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﺣرﻳر اﻟﺗﺟﺎرة واﺳﻌﺔ
اﻟﻧطﺎق وﻋﻣﻳﻘﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻣو )اﻹطﺎر  .(٢-٤ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻳﻼﺣظ أن أﻗﻝ اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟﻳﺑوﺗﻲ وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ واﻟﻳﻣن( ﺗﺗﻳﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ
اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ أو ﻣﻌظم أﺳواق ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم إﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ واﺷﺗراطﺎت اﻟﺣﺻص ،وﻫو أﻣر ﻣﻬم ﻟﻧﻣو ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان .ﻛذﻟك
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻗوﻳﺔ ﻧﺣو ﺗطﺑﻳق

"اﺗﻔﺎق ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺟﺎرة" اﻟذي دﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ أواﺋﻝ ﻋﺎم  .٢٠١٧وﺣﺳب ﺗﻘدﻳرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺳﻳؤدي ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%١٤ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺳﻧوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ
ﺗرﻳﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ.

وﻗد اﺗﺧذ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺧطوات ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ .ﻓﻌﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻌدد اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺟري ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )اﻟﺟزاﺋر ٕواﻳران واﻟﻌراق

وﻟﻳﺑﻳﺎ وﻟﺑﻧﺎن واﻟﺻوﻣﺎﻝ واﻟﺳودان وﺳورﻳﺎ( وﻋدة ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )أذرﺑﻳﺟﺎن وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن( ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻧذ ﺗﺳﻌﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻟﻛن اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﺑطﻲء .وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ،أﺑرﻣت ﻋدة ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق

اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﻐرب وﺳورﻳﺎ وﺗوﻧس( وﺟورﺟﻳﺎ )ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ(
اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ووﻗﻌت ﺟورﺟﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻣﻊ اﻟﺻﻳن ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة

اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ .ﻛذﻟك وﻗﻌت ﺑﻌض ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )أرﻣﻳﻧﻳﺎ وأذرﺑﻳﺟﺎن( واﻟﻌراق )ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﻌﺎون وﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .وأﺧﻳرا ،اﻧﺿم اﻟﻣﻐرب

وﺗوﻧس إﻟﻰ ﻣﺑﺎدرة "اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻣﻊ إﻓرﻳﻘﻳﺎ" ،وﻫﻲ ﻣﺑﺎدرة أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرﻳن

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٩-٤

ﻣؤﺧ ار ﺑﻬدف زﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ

)(%

اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓرص اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳواق ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر
)راﺟﻊ اﻹطﺎر  ٣-٢ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ(.

ﺗﻘدﻳرات ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو
اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ٢٠٢٢—٢٠١٨
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
اﻟﺗﻧوﻳﻊ
اﻟﺟودة

٧

١١

٦
٥

ﺧﺎﺗﻣﺔ وﺧﻳﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت

٤
٣

ﻣن ﺷﺄن زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﻧوﻳﻊ وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻟﺻﺎدرات وزﻳﺎدة

٢

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق

١

اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ .إذ
ﻳﺷﻳر ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣﺑﺳط ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ اﻟوارد ﻓﻲ

اﻟﻣﻠﺣق  ١-٤إﻟﻰ أن ﺣدوث ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺳﺎو

ﻷﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن ﺑﻳن اﻟﻔﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗد

ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو ﺑﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ واﺣدة ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس

اﻟﻘﺎدﻣﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٩-٤وﺳﻳﻛون اﻟﺗﺄﺛﻳر أﻛﺑر إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح

ﺑﻠدان CCA
المستوردة
ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان CCA
المصدرة للنفط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط

ﺑﻠدان MENAP
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ = CCA :ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ = MENAP .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﻳﺗوﻗف ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻳﺳﺎوي أﻓﺿﻝ ﺗﺣﺳن ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻣﻘﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرن ﺑﻳن اﻟﻔﺗرات ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷرﻳن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .وﻳﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ٧,٧ :ﻧﻘطﺔ
ﻣﺋوﻳﺔ ،وﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ٤ :ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﻳﺔ ،واﻟﺗﻧوﻳﻊ ٢,٤ :ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ،واﻟﺟودة ١,٥ :ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﻳﺔ.
١
ُﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة  ٢٠٢٢-٢٠١٨ﻛﻣؤﺷر ﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻧﻣو طوﻳﻝ اﻷﺟﻝ.

١١
اﻟﺗﺟﺎري ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑزﻳﺎدة اﻟﺗﻧوﻳﻊ أو ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻟﺻﺎدرات أو زﻳﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .وﻳﺷﻳر ذﻟك إﻟﻰ أن ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﺟﺎرة ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٥إﻟﻰ  %١٠ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس إﻟﻰ اﻟﻌﺷر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.

وﻳﻣﺛﻝ اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟذي ﻳﺷﻬدﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة ﻛﻣﺣرك ﻟﻠﻧﻣو .وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ،ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎري

وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺗﻧوﻳﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻳﺑدو أن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط أﻗدر ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ

اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺣﺳن زﺧم اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲٕ ،وان ﻛﺎن ﻻ ﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻟﺻﺎدرات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ إﻳﻘﺎف ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻣﻝ
اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﻧوع ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﻳن ﺟودﺗﻬﺎ.

وﺑﺎﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ،ﻳﻣﻛن دﻋم زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .وﺳﺗﻛون ﻫذﻩ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﺗﻧوﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﺑﻳرة ﻟﺧﻠق اﻟوظﺎﺋف ،وﺗﺣﺳﻳن
ﺟودة اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎدة ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ .وﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ذﻟك ،ﻣن ﺷﺄن ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ

اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري أن ﺗﺳﻬم أﻳﺿﺎ ﺑدور داﻋم ﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .وﺳوف ﺗﺳﺎﻋد اﻟزﻳﺎدة اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻳز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻳرادات اﻟﻣوازﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗراﺟﻊ ﺿراﺋب اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ .ﻛذﻟك ﻳﻣﻛن دﻋم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﻧﺣو زﻳﺎدة اﻟﺻﺎدرات واﻟﻧﻣو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.

١٢

اﻹطﺎر  :١-٤اﻟراﺑط ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺣﺗواﺋﻳﺔ
ﻳﺷﻳر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت  ١٠٦ﺑﻠدا ،ﻣﻧﻬﺎ  ١١ﺑﻠدا ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز
وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻔﺗرة  ٢٠١٣-١٩٨٠إﻟﻰ أن اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري
ﻻ ﻳؤﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﻣﺑﺎﺷ ار ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﺣﺗواﺋﻳﺔ ﻣﻘﻳﺳﺔ ﺑﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ

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

ﻟﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﺻت إﻟﻳﻬﺎ ﻋدة دراﺳﺎت أﺧرى )دراﺳﺔ
2017

Komaromi

and

Cebotari,

،Beaton,

ودراﺳﺔ

 ،Dabla-Norris and others 2015ودراﺳﺔ Jaumotte, Lall, and
 ،(Papageorgiou 2013ﻳﺑدو أن ﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﻳرات أﺧرى أﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ

اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري )(t-1

اﻟﺗﻌﻣﻳق اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻌﻠﻳم وﻧﺳب ﺗوظﻳف اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ )اﻟﺟدوﻝ .(١-١-٤

اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ )(t-1

وﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دور ﻛﺑﻳر ﻓﻲ إدارة اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﻌﻣﻳق اﻟﻣﺎﻟﻲ )(t-1

ﻓﺋﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ
ﻛﺑﻳرة ﺑﺳﺑب زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري .وﺗﺷﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎت إﻋﺎدة ﺗوزﻳﻊ ﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ أﺛر ﻫذﻩ
اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ،وﺗﺷﻳر إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻘدان
اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )أي ﻻ ﺗوﺟد دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗوظﻳف

اﻟﺗﻌﻠﻳم )(t-1
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ )(t-1
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ )(t-1

ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ(.

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )(t-1

وﺑوﺟﻪ أﻋم ،ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﻳر

اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺛﺎﺑت

اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (١) :ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق
اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺗﻳﺢ ﺣرﻳﺔ ﺗﻧﻘﻝ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻧﺎطق – ﻣﺛﻝ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ وﺗوﻓﻳر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ووﺿﻊ ﻧظﺎم
ﻣﺻﻣم ﺑدﻗﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﺟور ،و) (٢ﺗوﻓﻳر ﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﻣوظﻔﻳن وﻏﻳر ذﻟك ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ "اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻳف ذاﺗﻳﺎ ،و) (٣ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻹﺳﻛﺎن
واﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﺗﻳﺳﻳر ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ ،واﺗﺧﺎذ إﺟراءات "ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻣﻛﺎن" ﺑﻬدف دﻋم اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛ ار )راﺟﻊ IMF,

اﻟﻣﺷﺎﻫدات
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺣدﻳد
ﻋدد اﻟﺑﻠدان

)( ١

)( ٢

ﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ

ﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ

اﻟﺳوﻗﻲ

اﻟﺻﺎﻓﻲ

٠،٠٠١٤٠-

٠،٠٠٦٠٥

)(٠,٠٠٨٦٩

)(٠,٠٠٨٨٤

٠,٠٠٠٤٤١

٠,٠٠٠٢٧٤

)(٠,٠٠٠٢٨٨

)(٠,٠٠٠٢٦١

***٠,٠٢٧٦

٠,٠٠٨٥١

)(٠,٠١٠٢

)(٠,٠٠٦١٨

*٠،٧٣٦-

**٠،٧٢٥-

)(٠,٣٩٨

)(٠,٣٤٩

٠,١١٢

٠,٠٩٢١

)(٠,٢٢٢

)(٠,١٦٦

***٠،١٢٤-

**٠،٠٨٣٠-

)(٠,٠٣٨٨

)(٠,٠٣٥٣

***٠،١٩٩-

٠،٠٨٤١-

)(٠,٠٧١٢

)(٠,٠٦٠٢

***٥٥،٨٢

***٤٣،٨٨

)(٠,٥٩٢

)(٣,٠١٩

٤٣٥

٤٣٥

٠,٢٣٧

٠,١٦١

١٠٦

١٠٦

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

١

ﺗﻘدﻳرات اﻧﺣدار اﻟﺳﻼﺳﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘطﻌﻳﺔ ﺑﺂﺛﺎر زﻣﻧﻳﺔ وﻗطرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وأﺧطﺎء ﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺑﻳن أﻗواس(

٢

ﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ اﻟﺳوﻗﻲ ﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ ﻟﺗوزﻳﻊ اﻟدﺧﻝ ﻗﺑﻝ اﻟﺿراﺋب واﻟﺗﺣوﻳﻼت .وﻳﻘﺎس ﻣؤﺷر

ﺗم ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدان.

ﺟﻳﻧﻲ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷر ﺟﻳﻧﻲ ﻟﺗوزﻳﻊ اﻟدﺧﻝ ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب واﻟﺗﺣوﻳﻼت.
.* p<0.1،** p<0.05 ،*** p<0.01

 .(World Bank, and World Trade Organization 2017ﻛذﻟك ﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗﻧﻔﻳذ إﺻﻼﺣﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟدﻋم ﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑوﺟﻪ أﻋم.

١٣

اﻹطﺎر  :٢-٤اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن أﺟﻝ زﻳﺎدة اﻟﻧﻣو
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرة – ﻣﺗﻌددة اﻷطراف واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ – ﻗد ﻳﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ دﻋم زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻌدد اﻷطراف ،ﻻ ﻳزاﻝ ﻣن اﻟﻣﻬم ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣواطن اﻟﻘوة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟذي ﺗﻘودﻩ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔٕ .واﻟﻰ اﻵن ،ﻟم
ﻳﻧﺿم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )اﻟﺟزاﺋر ٕواﻳران واﻟﻌراق وﻟﻳﺑﻳﺎ وﻟﺑﻧﺎن واﻟﺻوﻣﺎﻝ
واﻟﺳودان وﺳورﻳﺎ( وﺑﻌض ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )أذرﺑﻳﺟﺎن وﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن( .وﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ﻟم ﺗﻧﺿم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻻ ﻣؤﺧ ار )أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن وطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن واﻟﻳﻣن( .وﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑدأت ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن وطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﺿوﻳﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ،
ﻟم ﺗﺳﻧﺢ ﺗﻠك اﻟﻔرﺻﺔ ﺑﻌد ﻷﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻳﻣن .وأﺷﺎرت دراﺳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت ﻣؤﺧ ار إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻧﻔذت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﻔوﻗت ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﺻﻠﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟم ﻳﺿطروا إﻟﻰ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح )دراﺳﺔ  .(Kireyev 2016وﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ
اﻧﺿﻣت إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣؤﺧرا ،وﻣﻧﻬﺎ  ١٠ﺑﻠدان ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﺗﺄﺛﻳر
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﺣﺎﻳدا ﻓﻲ  %٦٣ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﻣوﺟﺑﺎ ﻓﻲ  %٢٤ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ  %١٣ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﻧﻪ ﻗد ﻳﻛون ﻣن
اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘدﻳر اﻷﺛر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١-٢-٤وﻗد ﺣﻘق اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟدد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﻧوﻳﻊ
واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ،واﺣﺗواء اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-٢-٤

أﺛر اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
 -١حسب المنطقة االقتصادية

 -٢ﺣﺳب ﺑﻠدان ﻣﺧﺗﺎرة
)اﻟدرﺟﺔ(

) %ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺿﻣﻳن ﻣؤﺧرا(٢٠١٥-١٩٩٦ ،
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ﺳﺎﻟب
ﻣوﺟب

اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺑﻧﻣﺎ
ﻋﻣﺎن
ﻟﻳﺗواﻧﻳﺎ
ﺟورﺟﻳﺎ
ﻛرواﺗﻳﺎ
ﻣﻧﻐوﻟﻳﺎ
اﻟﺻﻳن
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﻓﻳﻳت ﻧﺎم
ﻧﻳﺑﺎﻝ
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺗﺎﻳوان اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ
روﺳﻳﺎ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ
اﻷردن
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ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن
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ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ

ﻋﺟز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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اﻟﻣﺻدر :دراﺳﺔ ).Kireyev (2016

وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋدد اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ .وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻝ ،ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﻲ أُﺧطرت ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣن ﺣواﻟﻲ  ٥٠اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٠إﻟﻰ ٣٠٠
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٧وﻳﺿم اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻠدان ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ .وﻓﻲ اﻟوﻗت
ﻧﻔﺳﻪ ،اﺗﺳﻊ ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﻳﺷﻣﻝ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻣﺛﻝ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ
وﺿراﺋب اﻟﺻﺎدرات واﻹﺟراءات اﻟﺗﻌوﻳﺿﻳﺔ واﻟﺣواﺟز اﻟﻔﻧﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرة )راﺟﻊ دراﺳﺔ  .(Hofmann, Osnago, and Ruta 2017ﻏﻳر أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻻ ﺗزاﻝ ﺿﺣﻠﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ وﺗﻐطﻲ ﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻘط .ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء "اﻻﺗﺣﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻳوروآﺳﻳوي" اﻟذي أﻧﺷﺊ ﻣؤﺧرا ،وﻳﺿم ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻠدان ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )أرﻣﻳﻧﻳﺎ وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن
وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن( ﺿﻣن أﻋﺿﺎء آﺧرﻳن ،ﻻ ﺗرﻗﻰ ﻣﻌظم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت "اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟدﻣﺞ
اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺟري اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﻳن اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻧذ ﻋدة
ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء "ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﻋﻣﻳﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ" .وﻳﻣﻛن أن ﻳرﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟطوﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١,٦ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب و%٧,٤
ﻓﻲ ﺗوﻧس ،وﺳﻳﺻﺎﺣب ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات وﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣوازﻳن اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻳر ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻐﻳﻳر اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺟﺎرة إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ )راﺟﻊ .(EC 2013

١٤

اﻟﻣﻠﺣق  :١-٤اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻧﻣو
ﺗُﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ:
ϵ, ,
ﺣﻳث اﻟرﻣز

,

γ

δ

,

α

,

α

,

∆ ﻫو ﻧﻣو ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت  tﻓﻲ اﻟﺑﻠد  ،iو

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ،واﻟرﻣز

,

ﻳﺣوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺿﺎﺑطﺔ ،واﻟرﻣز

,

,

,

∆
ﻫو ﻟوﻏﺎرﻳﺗم ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺟﺎرة،

واﻟرﻣزان  δو  γﻋﺑﺎرة ﻋن آﺛﺎر زﻣﻧﻳﺔ وﻗطرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ،وﺣد اﻟﺧطﺄ ﻫو  .ϵ ,وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﺗﺧدم
ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻟوﻏﺎرﻳﺗﻣﺎت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺟﺎري وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻣﺗﻐﻳر ﺑدﻳﻝ ﻟدرﺟﺔ ﺗطور اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﺗُﺿﺎف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺟﺎرة
٧
ﻋن اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ وﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻫﺑوطﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم .١٩٦٠
,

ﺑﺎﻟﺗﺗﺎﺑﻊ .وﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﺎدﻻت اﻻﻧﺣدار ﻣﺗﻐﻳرات ﺻورﻳﺔ ﺗﻌﺑر

ِ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻷﺧرى .وﻳﻘﺗرن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
وﺗﻌﺗﺑر

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﻌﺎﻣﻝ ﺳﺎﻟب ذي دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﺑر اﻟﺑﻠدان ﺑﻣرور اﻟوﻗت.
ِ
ﺑﻣﻌﺎﻣﻝ ﻟﻳس ﻟﻪ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،وﺗﻠك ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻌﺗﺎدة ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺑﻠدان ٨.وﻛﻣﺎ
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻳﻘﺗرن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ِ
ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣوﺟﺑﺔ وداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ .وأﺧﻳرا ،ﺗﻘﺗرن ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدﻝ
ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ،ﺗﻘﺗرن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟواﻓدة
ِ
ﺑﻣﻌﺎﻣﻝ ﻟﻳس ﻟﻪ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻋزوﻩ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺗوﺳطﺎت ﺧﻣس ﺳﻧوات ،ﻣﻣﺎ ﻳﺣد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻣو ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن
اﻟﺗﺟﺎري
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ.

وﺗﻘدر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﻳﻘﺔ اﻟﻌزوم اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ .وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻣواﺻﻔﺔ ﻟﻘﻳﺎس اﻧﺣدار اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت
َ
٩
وﻣواﺻﻔﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻘﻳﺎس اﻧﺣدار اﻟﻔروق ،وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻘطرﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ .وﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،اُﺳﺗﺧدﻣت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣدى اﺗﺳﺎق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ – اﺧﺗﺑﺎر ﻫﺎﻧﺳن ﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﻳد ،واﺧﺗﺑﺎر ﻫﺎﻧﺳن
اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﻳد ،واﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻝ ﻟﺣدود اﻟﺧطﺄ .وﺗؤﻛد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺻﺣﺔ ﻣواﺻﻔﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻘﺎرﺑﺎ أو ﻣﺗﺟﺎو از ﻟﻌدد اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻌﻳﻧﺔ ،ﺗُﺳﺗﺧدم ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺣدودة ﻣن اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻠﺣد
ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻔﺳﻳرﻳﺔ.

٧

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

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ دراﺳﺔ  Beaton, Cebotari, and Komaromi 2017ودراﺳﺔ .Didier and Pinat 2017
ِ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻣوﺟب وذي دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻋﻳﻧﺔ أﺻﻐر ﺗﺿم  ٨٢اﻗﺗﺻﺎدا وﺗﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق
 ٨ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا
اﻟﺻﺎﻋدة.
 ٩أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ ﺿواﺑط اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻛﻣﺗﻐﻳرات ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد ﻗﻳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻧﻣو ،ﻟذا ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻋﻧد ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )دراﺳﺔ Rodriguez
 ،and Rodrik 2000ودراﺳﺔ .(Feyrer 2009
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اﻟﺟدوﻝ  :١-٤اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي

ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻷوﻟﻲ
ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
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ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات

اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﺧﺗﺑﺎر ﻫﺎﻧﺳن اﻟﻛﺎﻣﻝ

اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻠﺣوظﺔ :اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﻧﺣدارات ﻫو ﻧﻣو ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﺗﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣن ﻣﺗوﺳطﺎت  ١٣١ﺑﻠدا ﺧﻼﻝ ﻣدد زﻣﻧﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺗﻣﺗد ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة .٢٠١٣-١٩٦٠
وﺗظﻬر اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻳن أﻗواس.
*p<0.1؛ **p<0.05؛ .***p<0.01
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إدارة اﻟﺷرق اﻷوﺳط وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

 -٥اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :إطﻼق إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻧطﻘﺗﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،
١
واﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
رﻏم ﺑداﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ،ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ٢ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ زﺧﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن) ٣،(MENAPﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﺑواﻛﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ) .(CCAوﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن اﻟﺗﺻدي
ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣرﺟﺔ أﻣﺎم ﺗﻌزﻳز اﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ وﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﺗﺳﻬﻝ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
وﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أﻳﺿﺎ أن ﺗﺳﻬم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘواﻋد
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر ،وﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺗوﻓﻳر آﻟﻳﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳؤدي اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ .وﻹطﻼق ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ،ﻳﻧﺑﻐﻲ إﺟراء ﻣزﻳد
ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺳد اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ اﻷطر اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ،واﻟﺑﻧﻳﺔ
اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ،واﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺣﻘﻘت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻣوا ﺳرﻳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،وﺗﺷﻳر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻧﻣوﻫﺎ ﺑﻘوة .ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت
ﻗﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة أﺿﻌﺎف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﻳن  ٢٠١٢و) ٢٠١٥اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(١-٥ورﻏم أن دﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أدى إﻟﻰ ﺣدوث ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ  ،٢٠١٦ﻓﻘد اﺳﺗﻣر اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق

أﺧرى ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ،وﺳﺟﻠت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ارﺗدادا إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻗوﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن ﻋﺎم ) ٢٠١٧ﺗﻘرﻳر KPMG
.(2017

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-٥

اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 -١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت )ﻣﻠﻳﺎرات

 -٢اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧﻣس ﺳﻧوات
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ﻋدد اﻟﺻﻔﻘﺎت )اﻟﺟﺎﻧب

%٠,٣

اﻷﻳﻣن(
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المصدر :تقرير .KPMG, 2016

أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

%١٩,٧

%٦٤,٣

اﻟﻣﺻدر :ﺗﻘرﻳر .ITA Fintech Market Report, 2016

 ١إﻋداد إﻳﻧوﺗو ﻟوﻛوﻧﻐﺎ وﻗدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺳﻳﺑﺎﺳﺗﻳﺎن ﻫﻳرادور .ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ،راﺟﻊ دراﺳﺔ ) ،Lukongaﻗﻳد اﻹﺻدار(.
٢

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺳب ﺗﻌرﻳف "ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ" ﻫﻲ اﺑﺗﻛﺎرات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗﺣداث ﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻝ أو ﺗطﺑﻳﻘﺎت أو ﻋﻣﻠﻳﺎت أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة -

٣

ﻟﻳس ﻫﻧﺎك وﺟود ُﻳذﻛر ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.

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

٢
ورﻏم أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻝ ﻓﻲ طور اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،واﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ ،ﻓﺈن اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻛﺗﺳب زﺧﻣﺎ ﻛﺑﻳ ار ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت .وﻗد اﺗﺧذت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺧطوات أﻛﺑر ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻧﺣو ﺗطوﻳر ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔٕ ،وان ﻛﺎﻧت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻ ﺗزاﻝ ﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺑﻠدان .وﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑدور راﺋد ﻓﻲ
ﺗﻌزﻳز اﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺟﺎءت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻌطﻲ دﻓﻌﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ.

٤

وﻓﻲ ﻣﺳﺢ أُﺟرى ﻣؤﺧ ار ﺷﻣﻝ  ١٢ﺑﻠدا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ) (WAMDA 2016ﺗﺗﺿﺢ زﻳﺎدة ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻘدار ﺳﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﺗرﻛزت اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
)اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٢-٥وﻗد ﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب وﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻳن ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟرﻗﻣﻳﺔ
ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻣﻝ اﻷﻛﺛر ﺗرﻛﻳ از ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء .وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳزاﻝ ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺣدودا ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان أﻛﺛر ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ )ﺟﻳﺑوﺗﻲ وﻣﺻر
واﻟﻌراق وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺻوﻣﺎﻝ واﻟﺳودان( ،دﺧﻠت ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت إﻟﻰ أﺳواﻗﻬﺎ وﺗﺑﺎﺷر ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﻋن طرﻳق اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ .وﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﺑﻧوك ﺣﺗﻰ اﻵن ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ )ﺗﻘرﻳر  ،(ADB 2014وﻳﺑدو أن أرﻣﻳﻧﻳﺎ
وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻘﻘﺎن ﺗﻘدﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.

٥

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٢-٥

اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
 -٢ﻋدد ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ

 -١ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

)ﺗراﻛﻣﻲ(٢٠١٥-٢٠٠٢ ،

١٠٥

اﻟﺑﺣرﻳن١ ،

أداء اﻟﻣدﻓوﻋﺎت

١٧

ُﻋﻣﺎن١ ،
ﻗطر١ ،

اﻹﻗراض وﺗﻌﺑﺋﺔ رؤوس اﻷﻣواﻝ
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اﻟﺳﻌودﻳﺔ٦ ،

أﺧرى
٣٦

اﻟﻛوﻳت٦ ،

اﻹﻣﺎرات٣٠ ،

٦٢

اﻟﻣﻐرب٨ ،
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اﻟﺟزاﺋر٢ ،
ﺗوﻧس٣ ،

اﻷردن١٥ ،

ﻣﺻر١٧ ،

٣٠
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اﻷردن١٥ ،
١٥
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١

ﺻﻔر

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

اﻟﻣﺻدر.WAMDA Research Lab, 2016 :

٤

ﻳﺷﻣﻝ اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﻳق اﻟﺗطوﻳر ،واﻟﺣﺎﺿﻧﺎت واﻟﻣﻌﺟﻼت ،واﻟﺣﻳز اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲٕ .واﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ  ٢٠ﺷرﻛﺔ ﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻣن أﺳﺗراﻟﻳﺎ وأوروﺑﺎ واﻟوﻻﻳﺎت

٥

ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺗوﻓرة ﻋن ﻋدد وﻗﻳﻣﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ.

اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﻠدان أﺧرى أﺻﺑﺣت ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن.

٣
وﺗﺷﻛﻝ ﻗطﺎﻋﺎت ﺣﻠوﻝ اﻟدﻓﻊ واﻹﻗراض اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن ،ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.

٦

وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﺗﺻﻝ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟدﻓﻊ واﻹﻗراض إﻟﻰ  %٥٠و،%٣٠
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٢-٥وﻣﻊ ﻫذا ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ،وﺗظﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﻧﺎة ﺻﻐﻳرة ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻟﺣﺻوﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ .وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻻ ﺗزاﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﻛز أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣ َﺷﻔﱠرة(.
ﺣﻠوﻝ اﻟدﻓﻊ )اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﻌﻣﻼت ُ

اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﻣﺎم إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟظروف اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣواﺗﻳﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺣﻠوﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة .ﻓﺟﻳﻝ اﻷﻟﻔﻳﺔ ٧اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻫو ﻣﺻدر ﻛﺑﻳر ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن ،ﻛﻣﺎ أن ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ
زﻳﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗؤدي زﻳﺎدة ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن إﻟﻰ ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء.
وﻫﻧﺎك ﻛذﻟك طﻠب ﻛﺎﻣن ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،وﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة واﻟﻼﺟﺋﻳن.

٨

وﻣﻊ ﻫذا ،ﻻ ﺗزاﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﻌوﻗﺎت ﻛﺑﻳرة ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗواﺟﻪ ﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:


ﺿﻌف ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺳوى أرﺑﻌﺔ ﺑﻠدان )ﻫﻲ أرﻣﻳﻧﻳﺎ وﺟورﺟﻳﺎ وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟرﺑﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﻌدﻩ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ .وﻻ ﺗزاﻝ اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ دﺧوﻝ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﺳواق ﺗﺣد ﻣن
اﻟﻣﺗﺣدة( ﻓﻲ ُ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ دﺧوﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ إﻟﻰ اﻷﺳواق.


ﻧدرة ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ورؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻗﻳﻣﺔ ﻛﻝ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ورؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﻛود ﻋﻧد
ﺣواﻟﻲ ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر وﻗد ﺗراﺟﻌت أﻛﺛر ﻓﻲ ظﻝ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٣-٥ﻛذﻟك ﻳﻼﺣظ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻ ﺗزاﻝ ﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗوﺟد ﻋدة ﻋواﻣﻝ ﻣﻘﻳدة ﻟﻠﻧﻣو ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻟﻘﻳود )دراﺳﺔ .(BVCA 2013

 ٦ﺣﻠوﻝ اﻟدﻓﻊ ﺗﺷﻣﻝ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ وﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟرﻗﻣﻳﺔ ،واﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت "ﺑﻠوك
ﺗﺷﻳن" ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺷﻔرة .أﻣﺎ ﺣﻠوﻝ اﻹﻗراض وﺗﻌﺑﺋﺔ رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻓﺗﻣﺛﻝ  %٣٠ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺻﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘروض ،واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ،
واﻹﻗراض ﺑﻳن اﻟﻧظراء.
٧

ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن  %٦٠ﻣن ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ دون ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﻳن ،وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ أﻛﺑر ﻣن ذﻟك

 ٨ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺣﺻﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ  %٨ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻝ  %١٨ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﺗوﺳطﺔ
اﻟدﺧﻝ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑرﻏم اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ودﻓﻊ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ )دراﺳﺔ .(Lukonga and others 2014
وﺗﺷﻛﻝ دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻣﺻد ار رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻳﻼت ﻫﻲ أرﻣﻳﻧﻳﺎ وﻣﺻر وﺟورﺟﻳﺎ وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن
واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن )دراﺳﺔ .(Lukonga and others 2016

٤


ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺟوات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻳﻌﻳق ﻧﻣو ﻫذا اﻟﻘطﺎع :رﻏم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﺎري ﻟﺗطوﻳر اﻷطر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ

ووﺿﻊ ﻗواﻧﻳن ﺑﺷﺄن إﺻدار اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻵن ،ﻓﺈن اﻟﺗﻘدم ﻛﺎن ﻣﺣدودا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ أﺧرى ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

٩

١٠

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻻ ﺗوﺟد ﻗواﻋد ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺑﻠدان )ﻣﺻر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس( .وﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻛﺛﻳر
ﻣن اﻟﺑﻠدان أﻳﺿﺎ أطر ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻻ ﻗواﻧﻳن ﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت )ﺗﻘرﻳر  .(World Bank 2014وﻟم ﺗﺗم ﺗﻬﻳﺋﺔ
اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﻘﺑﺔ ﻛﺑﻳرة أﻣﺎم دﺧوﻝ
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ إﻟﻰ اﻷﺳواق.
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٣-٥

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر
 -١ﻣﺟﻣوع اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

 -٢اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟﻣوع ١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﺳﺗﺛﻣﺎرات رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر

)ﻣﻼﻳﻳن اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ(

) %ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗراﻛﻣﻲ(٢٠١٦-٢٠١١ ،
ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر

أﺧرى

اﻹﻋﻼم

اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ

واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ

ﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻣﺻدر.Thomson Reuters Datastream, 2016 :

اﻷﻏذﻳﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت

٢٠١٥ ٢٠١٦
ﺻﻧدوق
اﺳﺗﺛﻣﺎر رأس اﻟﻣﺎﻝ
رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻧﻣو
اﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺗوازن
ﺷراء اﻟﺣﺻص اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
أﺧرى

اﻟﻧﻘﻝ

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

ﺻﻔر

ﺻﻔر

اﻟﻣﺻدر.Thomson Reuters Datastream, 2016 :
١ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫو ﺣﺎﺻﻝ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻧﻣو ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر وﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗوازن وﺷراء
اﻟﺣﺻص اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.



ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﻠﻐﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ،وﻟﻛن ﺟودة ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ

وأﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻻ ﺗزاﻝ ﻣن ﻣﻌوﻗﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻓﻘد وﺻﻠت ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻠدان ،ﻟﻛن ﻣﻌدﻝ ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻓﻲ ﻋدة
ﺑﻠدان ،وﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻣﺣدودة وﻣﻛﻠﻔﺔ .واﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻘدم ﻫﻲ أذرﺑﻳﺟﺎن ودوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ
 ٩أذرﺑﻳﺟﺎن وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن وطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﻟدﻳﻬﺎ ﺑراﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟوﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟرﻗﻣﻲ ،وزﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑﻣزاﻳﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ،وﺗﻘدﻳم
اﻟﻣﺷورة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻣﻳم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺑر اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،ﺑﻬدف ﺗﻌزﻳز اﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ٕوادﺧﺎﻝ

اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن ﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ.
١٠

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻲ ﻣن ﺑﻳن ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺧطوات اﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﻟوﺿﻊ ﻗواﻋد ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﻷﻏراض ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧظﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ

اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻣﻼت اﻟرﻗﻣﻳﺔ.

٥
وﻟﺑﻧﺎن ،ﺣﻳث ارﺗﻔﻌت ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﻠﻐﻝ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى )ﺟﻳﺑوﺗﻲ وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺳودان
وطﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن واﻟﻳﻣن( ،ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﻠﻐﻝ ﻛﻝ ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ  .(٤-٥ﻛذﻟك ،ﻣن ﺷﺄن ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺗواﺻﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ أن ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺟزؤ اﻷﺳواق ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻛﺎﻟﻳف اﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻫظﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان )أرﻣﻳﻧﻳﺎ وﺟورﺟﻳﺎ وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن(.

١١

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٤-٥

ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
 -١ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻹﻧﺗرﻧت

 -٢ﻫﺟرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ

) %ﻣن اﻟﺳﻛﺎن(

)اﻟرﺑط (%

٢٠١٦
٢٠٠٥
٢٠٠٠

اﻟﺑﺣرﻳن
اﻟﻛوﻳت
ُﻋﻣﺎن
ﻗطر
اﻟﺳﻌودﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺟزاﺋر
إﻳران
اﻟﻌراق
ﺟﻳﺑوﺗﻲ
ﻣﺻر
اﻷردن
ﻟﺑﻧﺎن
ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
اﻟﻣﻐرب
ﺗوﻧس
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
اﻟﺳودان
اﻟﺻوﻣﺎﻝ
أرﻣﻳﻧﻳﺎ
ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن
ﺟورﺟﻳﺎ
طﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن
أذرﺑﻳﺟﺎن
ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن
ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن
أوزﺑﻛﺳﺗﺎن

ﺻﻔر
٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤
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وﻣ َﻌﺟﱠﻼت )ﻣﺻر وﻟﺑﻧﺎن واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻷوﺳﻊ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﺣدودا :ﻗﺎم ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺣﺎﺿﻧﺎت ُ
اﻟﻣﺗﺣدة( ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ،أو إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺗﺑرات ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ )أﺑو ظﺑﻲ واﻟﺑﺣرﻳن واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ( ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ.


ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ،ﺗﺷﻛﻝ "ﻓﺟوة اﻟﺛﻘﺔ" وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳودا رﺋﻳﺳﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻳﺗطﻠب

اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻘﻧﺎة ﻟﻠدﻓﻊ ﺗواﻓر اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن واﺣﺗواء ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )دراﺳﺔ  .(He and others 2017ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺢ
اﻟذي أُﺟري ﻣؤﺧ ار ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ،ﺗﺑﻳن أن اﻟﺛﻘﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻌﻘﺑﺎت
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗروﻳﺞ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ )ﺗﻘرﻳر  .(WAMDA 2016وﻗد وردت اﻹﺷﺎرة ﻛذﻟك إﻟﻰ "ﻓﺟوة اﻟﺛﻘﺔ" ﻛﺄﺣد اﻟدواﻓﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
ﻟزﻳﺎدة اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﻧوك.
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ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻗﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ  %١٠ﻋﻠﻰ ﻣن دﺧﻝ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن  %٨٠ﻣن ﺳﻛﺎن أرﻣﻳﻧﻳﺎ وﺟورﺟﻳﺎ وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻗﻳرﻏﻳزﺳﺗﺎن )ﺗﻘرﻳر

.(World Bank 2017a

٦
وﻗد ﺗؤدي اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،وﺗﻛﺑد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ ،واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ،وﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻘﻳود
اﻟﻣﻌوﻗﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳﺔ أطر اﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ .وﺑرﻏم أن اﻟﺧطر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻳس ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق
اﻟرﺑط ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟرﻗﻣﻳﺔ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﻘﺎط ﻧﻔﺎذ اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﻳن .ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺑرﻏم أﻧﻪ ﻟم ﻳﻧﺟﺢ ﺳوى ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻬﺟﻣﺎت
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ،ﻓﺈن اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺷﻳر
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﻬﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ )دراﺳﺔ  (Symantec 2017ﻣﻊ ﺳرﻋﺔ ﺗطور طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وازدﻳﺎدﻫﺎ ﺗﻌﻘﻳدا .وﻓﻲ
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻻ ﺗزاﻝ اﺳﺗﻌدادات ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان .ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،٢٠١٦أﺷﺎرت اﻟﺗﻘﺎرﻳر
) (ITU 2017إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وﻋﻣﺎن واﻟﻣﻐرب وﻗطر وﺗوﻧس واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة( وأرﺑﻌﺔ ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن )اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر ُ
)أذرﺑﻳﺟﺎن وﺟورﺟﻳﺎ وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن(.

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن
ﺗﺗﻳﺢ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣزاﻳﺎ ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﻣﻧطﻘﺗﻳن )اﻹطﺎر  (١-٥وﻳﻣﻛن أن ﺗﺧﻔف وطﺄة ﺑﻌض اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﻣﺎ .ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻷوﺳﻊ وﻫﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ وﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدة ﻗﻧوات:


ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو اﻻﺣﺗواﺋﻲ وﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺎﻟﻲ:
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ﻣﻊ ﺗﻐﻠﻐﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻳﺗﺟﺎوز ﻋدد

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ )اﻟﺷﻛﻼن
اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺎن  ٤-٥و ،(٥-٥ﻓﺈن اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن
اﻟذﻳن ﻟﻳﺳت ﻟدﻳﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ )اﻹطﺎر  .(٢-٥وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛذﻟك ﻣﺻﺎدر ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻷﺳر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺻﺎت اﻹﻗراض اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺛﻝ اﻹﻗراض ﺑﻳن اﻟﻧظراء وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻳن
واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )اﻹطﺎر  .(٢-٥وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻗراض اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺗطﺑﻳق اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻋدم اﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻣﺛﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ  ،(big dataوﻛذﻟك ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﻓﻲ ﺣﻔظ ﺳﺟﻼت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ دﻓﺎﺗر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﻣوزﻋﺔٕ .واﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﻳﻔﺗﺢ ﻣﺳﺎ ار ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت

ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﻘرﺿﻳن ﻓرﺻﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐرى .وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﺗﻧوع اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻔرص
اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ أﺣد اﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن )دراﺳﺔ
.(Lukonga and others 2014
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ﻓﻲ إﺑرﻳﻝ  ،٢٠١٦اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ "اﻟﻳوم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺷﻣوﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ" وذﻟك ﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺟﻳﻝ وﺗﻳرة اﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

٧
اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻟﺣدود وﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج :إن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ذات اﻟﺻﻠﺔ – ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻣﻼت اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ،



ودﻓﺎﺗر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت "ﺑﻠوك ﺗﺷﻳن" وﻣﻧﺻﺎت اﻟﻧظراء – ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر
آﻟﻳﺎت ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﺗﺗﺳم ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻛﻔﺎءة وزﻳﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣردودﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ أو ﺷرﻛﺎت ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ .وﺑذﻟك ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﺣدة اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻧﻘطﺎع ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺗﻳن
)دراﺳﺔ  ،Erbenova and others 2016وﺗﻘرﻳر .(IMF 2017
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ٥-٥

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ
 -٢اﻟﺑﺎﻟﻐون ) ١٥ﻋﺎﻣﺎ وأﻛﺛر( اﻟذﻳن ﻟدﻳﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ

 -١اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ
)(%

) %ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ،آﺧر ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ(

٦٠

١٠٠

اﻟﺟزاﺋر

اﻷردن

ﻟﺑﻧﺎن

إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣ ارء
أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ

اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﻣﺻر

واﻟﻛﺎرﺑﻳﺑﻲ

اﻟﻣﻐرب

أذرﺑﻳﺟﺎن

ﺟورﺟﻳﺎ

٨٠

٦٠

٢٠

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ

ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي

٣٠

ﺟﻧوب آﺳﻳﺎ

أرﻣﻳﻧﻳﺎ

ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

٤٠

١٠

ﺷرق آﺳﻳﺎ واﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﺎدئ

٤٠

٢٠

شركات تعتبر الحصول على التمويل من أھم المعوقات

٥٠

٩٠
دوﻝ ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ

اﻗﺗﺻﺎدات اﻷﺳواق
اﻟﺻﺎﻋدة واﻻﻗﺗﺻﺎدات
اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط ﻏﻳر
اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﻧﻔط ﻓﻲ
اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ
اﻟوﺳطﻰ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
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ﺻﻔر
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٠ﺻﻔر

ﺻﻔر
٠

ﺷرﻛﺎت ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ %
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.



اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ :ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺧﻔﻳض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ

اﻟﺑﻧوك وﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻷﻏراض إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﺷف اﻻﺣﺗﻳﺎﻝٕ .واﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﺟﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺗزاﻳد أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،ﺳﻳﻛون ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺳﻬﻳﻝ
اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺑﻠدان ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ.


اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻧﻘدﻳﺔ :ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﺣوﻝ اﻟرﻗﻣﻲ ﺗﻳﺳﻳر رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻹﻳرادات وأداء اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ

اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ أن ﻳﺣد ﻣن اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ وﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻧﺗﻘﺎﻝ آﺛﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺗﻌﻣﻝ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ

اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،وﺗﻌﺗزم ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن إﺻدار ﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ دﻓﺎﺗر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ
اﻟﻣوزﻋﺔ واﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ.

٨

إطﻼق إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ
اﻟوﺳطﻰ
ﻳدرك ﺻﻧﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺣﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳﺗﺧذ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﺧطوات اﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﻧﺣو ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ ﻣواﺗﻳﺔ؛ وﻟﻛن ﻻ ﺗزاﻝ ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﻣزﻳد .وﺗﺗﺿﻣن اﻷوﻟوﻳﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺳد اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ اﻷطر اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ،وﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ
اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺟوة اﻟﺛﻘﺔ.
وﻟدﻋم ﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺿﻣﺎن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،ﻳﺗﻌﻳن إﺟراء ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻷطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ .وﻣن ﺷﺄن ﻣراﺟﻌﺔ اﻷطر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻷطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﺗراﺧﻳص أن ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن وﺿوح اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻛﺎﻓﻲ .وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ أن ﻳﺳﻬﻝ
ﻓﻬم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ وﺿﻣﺎن ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻼﺋم .وﻳﺗﻌﻳن ﻛذﻟك اﻟﺗﺣوﻝ ﻣن وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
ﺣﺳب اﻟﻛﻳﺎن إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط )دراﺳﺔ  ،(He and others, 2017ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳن إدراج اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺿﻣن إطﺎر
اﻟﺗﻌﺎون.
وﻳﻧﺑﻐﻲ دﻋم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌززة .وﺑرﻏم أن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳﻧﺷﺄ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ .وﻣﻊ ﺗزاﻳد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌطﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟرﺻد اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺣوﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻟﻰ أدوات ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻝ وﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب ،وأن ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﻳﺔ ﻛذﻟك ﻟﺗﺣدﻳد
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﻘدﻳم طرف ﺛﺎﻟث ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﻛﻔﺎءة أداء
ﻧظم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧظ ار ﻻﺗﺳﺎع دور اﻟﺷرﻛﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرات اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﺗظﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ.
وﺗﺷﻛﻝ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺧط ار ﻧظﺎﻣﻳﺎ وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻣﻧﻊ وﻗوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ أوﻟوﻳﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ .ﻓﻘد أدى اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟرﺑط ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟﺣﻠوﻝ اﻟرﻗﻣﻳﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻧﺎﻓذ دﺧوﻝ اﻟﻘراﺻﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﻳن ،ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻧﺟﺎح اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ .وﻳﺗﻌﻳن وﺿﻊ أطر ﻟﻸﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ
ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﺧطط ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻬﺟﻣﺎت ورﺻدﻫﺎ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ.
وﻳﺗﻌﻳن ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﺗﻣﻛﻳن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة.
ﻓﻔﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ ﻟزﻳﺎدة ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻹﻧﺗرﻧت وﻣراﻓق اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﺑر اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،وزﻳﺎدة ﺳرﻋﺗﻬﺎ ،وﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ وﺿﻣﺎن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن ﻧظم اﻟدﻓﻊ ﻋن طرﻳق اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ.
وﻣن ﺷﺄن إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت أوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎ ﻟﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ أن ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺳوف ﻳﺳﻬم ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻘﻳود ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻣزﻳد ﻣن رؤوس اﻷﻣواﻝ وﺗﺳﻬﻳﻝ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺑوﺗﻳرة أﺳرع ﻣن ﺧﻼﻝ دﺧوﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .وﻳﺗﻌﻳن ﻛذﻟك اﻟﻧظر ﻓﻲ

اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳد ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣ ِ
ﺧﺎطر واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳواق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ.
ُ

٩
وأﺧﻳرا ،ﻣن ﺷﺄن زﻳﺎدة اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أن ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﻳﺎدة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ .وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﺗﻛز ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ
أطر ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗد ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﺑﻳﺎن اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت داﺧﻝ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳد )دراﺳﺔ He and
.(others, 2017

١٠

اﻹطﺎر  :١-٥اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﻣﻌﻠوﻣﺎت أوﻟﻳﺔ
ﺗﺳﻬم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﺷﻬد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺟدﻳدة ،إﻧﻣﺎ ﻣرت ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗطور

اﻣﺗدت ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻗرون .وﻣﻊ ﻫذا ،ﻓﻘد أدى اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺳرﻳﻊ وﺗﻔﺿﻳﻝ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻘﻧوات اﻟرﻗﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻝ ﺟدﻳدة ودﺧوﻝ

ﺷرﻛﺎت ﻏﻳر ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺳرع ﺣرﻛﺔ )اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻘدﻳم "ﺧدﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ" إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ

ﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺟﻣﻠﺔ ،وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء ،وﺗﻘدﻳم اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺗﻌﺑﺋﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻫم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ

ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔٕ ،وادارة اﻟﺛروات واﻟﺗﺄﻣﻳن )اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ .(١-١-٥
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ١-١-٥

اﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ
ﺧدﻣﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء

ﺻﻳرﻓﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﺑﻧك ﺷﺎﻣﻝ
ﺻﻳرﻓﺔ وأﺳواق اﻟﺟﻣﻠﺔ

اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻋﻣﻠﻳﺎت

•

اﻹﻧﺗرﻧت

•

اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟذﻛﻳﺔ

•

اﻟﺣوﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺳرﻋﺔ

•

اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ وﺧوارزﻣﻳﺎت

•

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟروﺑوت

•

اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﻳﺔ

•

اﻟﻬوﻳﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ /اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻳوﻳﺔ

•

ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﻠوك ﺗﺷﻳن

•

اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟﺗَ َﻌﻠﱡم اﻵﻟﻲ

اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺗﺳوﻳﺔ

اﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟرﻗﻣﻳﺔ ،واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﺑر اﻷﺟﻬزة

•

اﻟﺣدود ،واﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻳوﻳﺔ

•

ﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺷﻝ اﻟواﺣدة

•
•

ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟوداﺋﻊ واﻟﺳﻳوﻟﺔ

اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،واﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﺑر

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

اﻟﺧدﻣﺔ

اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ،واﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت

اﻟروﺑوت
اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﻗﻣﻳﺔ ،وﻣﺳك اﻟﺳﺟﻼت ،واﻟﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت ،واﻟﻌﻘود اﻟذﻛﻳﺔ ،واﻷﺻوﻝ
اﻟرﻗﻣﻳﺔ

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

اﻹﻗراض ﺑﻳن اﻟﻧظراء ،واﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟﺗداوﻝ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺗواﺗر ،واﻟﺧوارزﻣﻳﺎت ،وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ

اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ

•
•

اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻوﻝ
ﺿﻌف أداء اﻟﺳوق

• ﻣﻘدﻣو ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
اﻟﺣﻳوﻳﺔ
• ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺑراﻧﻳﺔ

وﺗوﻓر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓرﺻﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ،ﻛﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء ،واﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري ،وﺗوﻓﻳر ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺧﻳﺎرات ،وﺗﻳﺳﻳر اﻟﺧدﻣﺎت .وﻣن ﺷﺄن
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻳﺳﻳر ﻓرص اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻸﻓراد وأﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟذﻳن ﻳﻔﺗﻘرون ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ،وﻣن

ﺛم ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو أﻋﻠﻰ وأﻛﺛر اﺣﺗواء ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻛﺎن .وﺑوﺳﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ

اﻹﻳرادات واﻟدﻓﻊ .وﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺑﻧوك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة ،وﺗﻘوﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺗﻌزﻳز اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻧظم واﻟﻘواﻋد )راﺟﻊ دراﺳﺔ

) Lukongaﻗﻳد اﻹﺻدار(؛ وﺗﻘرﻳر .(FSB 2017

وﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛذﻟك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﻳﻧطﺑق ذﻟك أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺛﻝ ﻣﺳﺎﻳرة اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺻﻳرﻓﺔ اﻟظﻝ واﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .وﺑرﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر

طرف
ﻟﻳﺳت ﺟدﻳدة ،ﻓﻘد ﺗزداد وطﺄﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳرﻋﺔ ﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وظﻬور أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗراﺑط اﻟﺟدﻳدة ،وزﻳﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ أ ا

ﺛﺎﻟﺛﺔ واﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗرﻛزﻫﺎ )اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﻳﺔ ،وﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت( ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ .وﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛذﻟك ظﻬور ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

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

١١

اﻹطﺎر  :٢-٥اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺗﺷﻳر ﺗﺟﺎرب ﺑﻠدان ﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻹﺷراف اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻣروﻧﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺿرورة إدارة اﻟﺧطر
اﻟﻣ َﻌﺟﱢﻼت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ،
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى .وﻗد ﺗﺿﻣﻧت دواﻓﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ،واﻟﺣﺎﺿﻧﺎت و ُ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻬود اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع )اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء( ،ووﺿوح اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت ،وﺗواﻓر
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻷوﻟﻲ ورأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻧﻣو )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻧﻔﺗﺎح أﻣﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ( ،وﺟودة اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻬواﺗف واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ،
وﺗواﻓر اﻟﻣواﻫب اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻫﻳﻛﻝ اﻟﺳوق ،ودرﺟﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺗﻐطﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻝ ﺷراﺋﺢ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻳرﺗﻛز ﻧﻣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة ،ووﻓرة اﻟﻣواﻫب ورؤوس

اﻷﻣواﻝ .وﻛﺎن اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺣدودا ،وﺗﻌﺗﺑر اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع أن أﺣد ﻋواﻣﻝ اﻟﺿﻌف ﺗرﺟﻊ ﻟﻌدم اﻟﻳﻘﻳن اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻣزﻳﺞ ﺗﻌدد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻳدراﻟﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﻳﺎت .وﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌض ﺷرﻛﺎت اﻹﻗراض ﻓﻲ اﻟﺳوق )ﻣﺛﻝ Lending
 (Clubﻣن أﻣور ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ وﻣﺷﻛﻼت ﺟودة اﻷﺻوﻝ .وﻗد ﺗم وﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻳس ﻓﻧﻳﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻋﻠﻰ
درﺟﺎت اﻟﺗطور .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد أدى ﻧﺟﺎح ﺑﻌض اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﺣدوث اﺧﺗراﻗﺎت ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﻼء.
وﺷﻬدت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻧﻣوا ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻟﻧظراء ،واﻟدﻓﻊ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ،وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ،واﻟﺗداوﻝ ﻓﻲ أﺳواق

رأس اﻟﻣﺎﻝ ،واﻟﺗﺄﻣﻳن .وارﺗﻛز ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﻼﺋم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ .وﻓﻲ  ،٢٠١٤أطﻠﻘت ﻫﻳﺋﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑرﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺷروع اﻻﺑﺗﻛﺎر" ) (Project Innovateاﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻣرﻛ از ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر وﻣﺧﺗﺑ ار ﺗﻧظﻳﻣﻳﺎ .ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

اﻟﺻﻐﻳرة إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺑدﻳﻠﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ .وﻻ ﻳزاﻝ ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي
ﺗﻘدﻣﻪ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻﻐﻳرا ،ﻏﻳر أن ﺣﺻﺔ "اﻟﻧﺷر اﻟرﻗﻣﻲ أوﻻ" و"ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻳرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻘط" )اﻟﺑﻧوك "اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ"( واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘدم اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺳﺟﻠت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺎدا ﻣن  %٤ﻓﻲ  ٢٠١٢إﻟﻰ  %١٢ﻓﻲ ) ٢٠١٤ﺗﻘرﻳر  .(Ernst and Young 2016bوأﺗﺎﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﺗ ارزﻳﺔ ﻋﻠﻰ

اﻹﻗراض ﺑﻳن اﻟﻧظراء ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺻﺎت اﻹﻗراض ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺗواء اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ .واﺳﺗﺛﻣرت
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻛذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ،وﻟﻛن ﻫﺟﻣﺔ "واﻧﺎﻛراي" اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣؤﺧ اًر ﻛﺷﻔت ﻋن ﻣواطن ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺿرورة ﻣواﺻﻠﺔ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬود اﻟدﻓﺎﻋﻳﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺻﻳن ،ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻣﻝ اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﺳرﻋﺔ ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،واﻟزﻳﺎدة اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻬواﺗف

اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،وﻋدم ﺣﺻوﻝ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟراﺋدة ،اﻗﺗرﻧت ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ

رأس اﻟﻣﺎﻝ .أﻣﺎ اﻷﻓراد وأﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ )أو ﻻ ﻳﻣﻠﻛون ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ( ﻓﻘد
أﻓﺎدوا ﺑﺷدة ﻣن ﻣﻧﺻﺎت اﻹﻗراض ﺑﻳن اﻟﻧظراء وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن .وو ِ
ﺿ َﻌت ﻗواﻋد ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
ُ
اﺣﺗ ارزﻳﺔ وأطر ﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣؤﺧ ار ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻟﻧظراء ،وﻛذﻟك ﻋﻣﻠﻳﺎت اﺧﺗراق اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ،وﻟﻛن
اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﻣﺗراﺧﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ .ووﺿﻌت اﻟﺻﻳن ﻗواﻧﻳن أﺷد ﺑﺷﺄن اﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻫﺟﻣﺔ ﻓﻳروس اﻟﻔدﻳﺔ "واﻧﺎﻛراي" اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ

أﺿرت ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )ﺗﻘرﻳر .(Ernst and Young 2016a

وظﻬرت ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ﻧﻣﺎذج ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﻗﻣﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة .وﺗﺷﻣﻝ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ
ﻧﻣوذج ” “M-Pesaﻓﻲ ﻛﻳﻧﻳﺎ ،اﻟذي ﻧﺷر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻟﻳﻐطﻲ  %٨٠ﻣن اﻷﺳر ﻓﻲ ﻏﺿون أرﺑﻊ ﺳﻧوات )ﺗﻘرﻳر World Bank
 .(2016ﻛذﻟك اﻋﺗﻣد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻛﻳﻧﻳﺎ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف )وﻟﻳس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت( ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ( ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺑر اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ .وﻧﺟﺣت ﺑﻠدان ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﺷر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.
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