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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصادات البلدان العربية

كشف صندوق النقد الدولي عن تأثير كبير للغزو الروسي ألوكرانيا، 
وشمال  األوسط  الشرق  في  االقتصادات  ألفقر  النمو  توقعات  على 

أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصّدرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.
توقع  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أداء  حول  تقرير  وفي 
الصندوق أن يتسارع النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي 
المنتجة للنفط إلى 6.4 في المئة عام 2022، بعد أن كانت توقعاته 
السابقة تشير إلى نمو 2.7 في المئة فقط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

2.2 نقطة مئوية. 
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية 
السعودية التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر مصدري النفط 
في العالم بنسبة 7.6 في المئة عام 2022. ورفع صندوق النقد من 

وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  عامة  بصفة  النمو  لمعدالت  توقعاته 
أفريقيا إلى 5 في المئة عام 2022 بعدما كان توّقع في أكتوبر )تشرين 
األول( الماضي نموا بـنسبة 4.1 في المئة. لكن هذا التحسن يخفي 
تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة. حيث من المتوقع أن يكون االنتعاش 

متفاوتا ويتأثر بمدى تنوع االقتصاديات.
النقد  الوسطى في صندوق  األوسط وآسيا  الشرق  قسم  مدير  وأوضح 
جهاد أزعور، أّنه "قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر 
بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في 

االرتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

The International Monetary Fund has revealed a significant 
impact of the Russian invasion of Ukraine on the growth 
prospects of the poorest economies in the Middle East and 
North Africa, while oil-exporting countries benefit from 
higher crude prices.
In a report on the performance of the Middle East and 
North Africa region, the Fund expected that the economic 
growth of the oil-producing Gulf Cooperation Council 
countries would accelerate to 6.4 percent in 2022, after its 
previous forecasts indicated a growth of only 2.7 percent, 
which represents an increase of 2.2 percentage points.
The IMF expected that the gross domestic product of the 
Kingdom of Saudi Arabia, which is the largest economy 
in the region and one of the largest oil exporters in the 

world, will grow by 7.6 percent in 2022. The International 
Monetary Fund raised its expectations for growth rates in 
general for the Middle East and North Africa region to 
5 percent in 2022, after it had expected a growth of 4.1 
percent last October. However, this improvement masks 
significant disparities between countries in the region. 
The recovery is expected to be uneven and affected by the 
extent of the diversification of economies.
Jihad Azour, director of the IMF's Middle East and Central 
Asia Department, said that "before the war in Ukraine, the 
region's economy was showing signs of a strong recovery, 
and the only negative side was inflation, which began to 
rise in 2021 and remained high."
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

IMF Raises its Forecast for the Growth of the Economies of Arab Countries



أشاد صندوق النقد الدولي بدور القطاع الخاص 
يواجه  الذي  المصري،  االقتصاد  تعزيز  في 
تحديات وصعوبات خارجية وداخلية، ستنعكس 

بالكاد على معدالت النمو والتوظيف.
ولفت مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إلى أّن 
"دور القطاع الخاص في مصر أساسي، وعلى 

الدولة أن تسانده وتكون مكمًل له".
النفطي  غير  الخاص  القطاع  نشاط  وسجل 

األشهر  منذ  له  وتيرة  بأسرع  انكماشا  الماضي،  )آذار(  مارس  في  بمصر 
األولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي ألوكرانيا على 
المشتريات في  األعمال وتسببت في رفع األسعار. وانخفض مؤشر مديري 

أند بورز غلوبال،  الذي تصدره ستاندرد  مصر 
)شباط(،  فبراير  في   48.1 من   46.5 إلى 
ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو 

واالنكماش للشهر السادس عشر على التوالي.
المصري  الرئيس  قرارات  على  أزعور،  وعلق 
أنها أحد األهداف  فأّكد  الخاص،  القطاع  حول 
مصر  برنامج  في  وضعت  التي  األساسية 
والبرنامج   2016 في  االقتصادي  لإلصلح 
الثاني هو رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص 
باالقتصاد المصري. موضحا أن القطاع الخاص في مصر ديناميكي ومتطور 

وقادر على قيادة االقتصاد المصري.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

إشادة بارزة ألداء القطاع الخاص المصري من "النقد الدولي"

The International Monetary Fund praised the role of the 
private sector in strengthening the Egyptian economy, 
which faces external and internal challenges and difficulties, 
which will hardly be reflected in growth and employment 
rates.
Jihad Azour, director of the Middle East and Central Asia 
Department at the International Monetary Fund, pointed out 
that "the role of the private sector in Egypt is essential, and 
the state must support it and complement it."
Last March, the activity of the non-oil private sector in Egypt 
contracted at the fastest pace since the first months of the 
Corona virus pandemic, as the repercussions of the Russian 
invasion of Ukraine affected business and caused prices to 

rise. The Purchasing Managers' Index in Egypt, which was 
issued by Standard & Poor's Global, fell to 46.5 from 48.1 
in February, to remain below the 50 level separating growth 
and contraction for the 16th consecutive month.
Azour commented on the Egyptian president's decisions 
regarding the private sector, stressing that it is one of the 
main objectives that were set in Egypt's economic reform 
program in 2016, and the second program is to raise the level 
of private sector participation in the Egyptian economy. 
He explained that the private sector in Egypt is dynamic, 
developed and capable of leading the Egyptian economy.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

A Prominent Praise for the Performance of the Egyptian Private Sector from the "International Monetary"

البلدان  تشهد  أن  الدولي،  النقد  صندوق  توقع 
ذات الدخل المتوسط واألسواق الناشئة، من بينها 
األردن ومصر والمغرب، نموا بمعدل 4.2 في 
للعام  المئة  في  الحالي، و4.4  العام  في  المئة 
المقبل. وتوقع للقتصاد األردني أن ينمو بنسبة 
2.4 في المئة و 3.1 في المئة للعامين الحالي 

والمقبل على التوالي.
فيما توقع أن تشهد دول االقتصادات منخفضة 
الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا 
المئة  والصومال وجيبوتي نموا بنسبة 4.2 في 

للعام الحالي وتضخمًا بنسبة 141 في المئة، مع نمو بنسبة 1.1 في المئة 
فقط.

وعلى مستوى التضخم في األردن، فتوقع صندوق النقد أن يحوم حول 2.8 

للعام  المئة  2.5 في  الحالي و  للعام  المئة  في 
أن  من  الدولي  النقد  صندوق  وحذر  المقبل. 
الغزو الروسي ألوكرانيا يؤثر على توقعات النمو 
األوسط  الشرق  في  االقتصادات  ألفقر  بالنسبة 
وشمال أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدرة للنفط 

من ارتفاع أسعار الخام.
ورفع الصندوق في تقرير له حول أداء المنطقة 
تقديراته للنمو إلى 5 في المئة في2022  بعدما 
كان توّقع في تشرين االول نموا بـنسبة 4.1 في 
المئة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول 

يران. العربية واإ
المصدر )صحيفة الدستور األردنية، بتصّرف(

توقعات بنمو االقتصاد األردني 2.4 في المئة في 2022

The International Monetary Fund expects middle-income 
and emerging market countries, including Jordan, Egypt and 
Morocco, to witness a growth rate of 4.2 percent this year, 
and 4.4 percent next year. The Fund expected the Jordanian 
economy to grow by 2.4 percent, and 3.1 percent for the 
current and next years, respectively.
Low-income economies, including Yemen, Sudan, 
Mauritania, Somalia and Djibouti, are expected to witness a 
growth of 4.2 percent for the current year and inflation of 141 
percent, with a growth of only 1.1 percent.
On the level of inflation in Jordan, the IMF expected it to 
hover around 2.8 percent for the current year and 2.5 percent 

for the next. The International Monetary Fund has warned 
that the Russian invasion of Ukraine is affecting the growth 
outlook for the poorest economies in the Middle East and 
North Africa, while oil-exporting countries benefit from 
higher crude prices.
In its report on the region's performance, the Fund raised 
its estimates of growth to 5 percent in 2022, after it had 
expected a growth of 4.1 percent in October. However, this 
improvement hides large discrepancies between the countries 
of the region, namely the Arab countries and Iran.
Source (Al-Dustour Jordanian Newspaper, Edited)

Jordanian Economy is Expected to Grow by 2.4 percent in 2022


