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اآلفاق االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي ومصر

ما يزال العالم يواجه تداعيات جائحة كوفيد-19 منذ ظهورها قبل أكثر من عام. وعلى الرغم من استمرار المخاطر، إال أن الخروج من هذه األزمة الصحية 
التعاون  دول مجلس  في  متواضعة  اقتصادي  انتعاش  بوادر  نرى  أن  نتوقع  المستمرة،  التلقيح  برامج  فمن خالل  الحاضر.  الوقت  في  واعدًا  يبدو  واإلنسانية 
الخليجي خالل عامي 2021-2023، ولكن ليس بالمستويات التي من شأنها خلق فرص عمل كافية، أو معالجة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها أوضاع المالية 
العامة. وبمجرد احتواء الفيروس، يجب إعطاء األولوية لنفس اإلصالحات التي طال انتظارها والتي تهدف إلى تحرير المنطقة من »قفص النفط«. ويتطلب 
األمر من السلطات التركيز على االستدامة المالية على المدى المتوسط، وكذلك قطاع التعليم وإصالحات سوق العمل، واألهم من ذلك، تعزيز دور القطاع 

الخاص ليصبح قاطرة للنمو االقتصادي.

اإلطار العالمي 

العام  بداية  في  ظهورها  منذ  الجائحة  تداعيات  من  يعاني  العالم  يزال  ما 
الماضي. وتسبب التأخير في إدراك خطورة المشكلة وعدم التنسيق الدولي 
على النحو األمثل في استمرار الفيروس لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، 
إال أن اآلمال بدأت اآلن تتزايد في اقتراب التغلب على الفيروس. وبعد تحرك 
الواليات المتحدة بخطى بطيئة في بداية األزمة، بدأت تسريع وتيرة برنامج 
اللقاحات في وقت مبكر من هذا العام، في حين كانت وتيرة التقدم في أوروبا 
الدول  في  تراجعت  بينما  الصدارة  في  المتحدة  المملكة  جاءت  إذ  متفاوتة، 
األوربية األخرى وسط تفشي موجة ثالثة من اإلصابات وإعادة فرض القيود 
)فرنسا وإيطاليا(. كما أن الفروقات الكبيرة في وتيرة طرح اللقاحات بين الدول 
تنتهي  لن  األزمة  أن  إذ  األوضاع:  تعقيد  في  أيضاً  والنامية تساهم  المتقدمة 

بالكامل في أي مكان حتى تنتهي في كل مكان.

وفي ظل تسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات والسياسات غير المسبوقة الموجهة 
الحتواء تداعيات الجائحة، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو 
االقتصاد العالمي ورفع آفاق نمو معظم االقتصادات. وبالنسبة لعام 2021، من 
المتوقع اآلن أن يبلغ معدل النمو العالمي 6٪، مع تحسن معدالت نمو الواليات 
ستنتعش  المقابل،  وفي  التوالي.  على  و٪8.4   ٪6.4 إلى  والصين  المتحدة 
منطقة اليورو بوتيرة أبطأ )4.4٪(، بينما من المرجح أن تحقق االقتصادات 

الناشئة والنامية أداًء أفضل يصل إلى نحو ٪6.7.

ونتيجة لجهود الدعم المالي الهائل في معظم أنحاء العالم المتقدم )معدالت 
الناشئة والنامية  البلدان  لما تقتضي الحاجة( وأقل من ذلك في  إنفاق وفقاً 
رئيسيين  تحديين  العالم  يواجه  قد  تحمله(،  تستطيع  لما  وفقاً  إنفاق  )معدل 
ارتفاع معدالت  العام، وإمكانية  الدين  ارتفاع مستويات  الجائحة:  بعد احتواء 
التضخم. كما أن احتمالية تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان 
إبطاء  إلى  يؤدي  قد  التضخم  معدالت  في  مفاجئ  ارتفاع  أي  بسبب  متوقعاً 
على  ملحوظة  قفزات  التي سجلت  المالية،  األسواق  أداء  وتراجع  النمو  زخم 
خلفية الوعود المتكررة لمجلس االحتياطي الفيدرالي بإبقاء السياسة النقدية 
التيسيرية حتى تشير البيانات الفعلية إلى خالف ذلك. ومن جهة أخرى، فإن 
أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة سيضر باألسواق الناشئة بصفة خاصة، 

من خالل هروب رؤوس األموال وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

دول الخليج ستشهد انتعاشا متواضعا هذا العام

نقدي.  ذات طابع  للجائحة في معظمها  التعاون  دول مجلس  استجابة  كانت 
إال أنه في ظل انخفاض اإلنتاج وارتفاع النفقات بعض الشيء قد تصل نسبة 
الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 40٪ في عام 2020 )مقابل ٪29 
في عام 2019(. وتشير تقديراتنا إلى تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي 
نمواً بنسبة 1.5٪ في العام الحالي، على خلفية تأثرها بانخفاض إنتاج النفط، 
ثم من المتوقع وصول معدل النمو في المتوسط إلى 3.5٪ في الفترة الممتدة 
األوضاع  تتحسن  أن  المرتقب  فمن  أخرى،  جهة  ومن   .2023-2022 بين  ما 

المالية العامة والحساب الجاري الخارجي.

أبرز أولويات السياسة متوسطة األجل

على الرغم من ارتفاع مستويات الدين العام إلى حد ما في دول مجلس التعاون 
الناشئة األخرى، ما زالت  العديد من األسواق  أنها على عكس  الخليجي إال 
مالية  مصدات  بتوافر  مدعومة  الكويت(  مثل  منخفضة،  )أو  السيطرة  تحت 

الفائدة في  ارتفاع أسعار  البحرين وسلطنة عمان. كما أن  ضخمة، باستثناء 
الواليات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى استجابة مماثلة في معظم دول مجلس 
التعاون الخليجي، مما يؤثر سلباً على طلب االئتمان في القطاع الخاص، على 
انخفاض  من  لوحظ  لما  نظراً  محدودة  تعتبر  الفرضية  تلك  أن  من  الرغم 
لكال  بالنسبة  فانه  لذا  الفائدة.  أسعار  تجاه  االئتمان  على  الطلب  حساسية 
التحديين، قد تخرج المنطقة من هذا التحدي بأقل قدر من األضرار، خاصة 
إذا أدى ارتفاع النمو العالمي إلى تحفيز الطلب على النفط، على األقل في 

المدى القصير.

برامج  بدء  وأجلت  الجارية  اإلصالحات  برامج  بعض  الجائحة  أخرت  وقد 
جديدة، ولكن في كلتا الحالتين، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من االصالحات 
لتعويض الوقت الضائع. وبعد انتهاء جائحة كوفيد-19، سيتعين على الدول 
إعادة تكريس طاقاتها وجهودها نحو نفس القضايا التي طال انتظارها قبل 
انتشار الجائحة والتي تتمثل في تعزيز نشاط القطاع الخاص لتحرير نفسها 
وقد  الكلي.  االقتصاد  اوضاع  سالمة  على  الحفاظ  مع  النفط«  »قفص  من 
تعددت التحليالت فيما يتعلق بموعد وصول الطلب على النفط إلى مستويات 
الذروة، إال أن القليل منها يعارض فكرة أن هذا سيحصل بنهاية األمر وذلك 
ألن القرارات الدولية بشأن التحول نحو استهالك الطاقة النظيفة والحفاظ 

على البيئة قد وصلت إلى نقطة الالعودة.

على  الضغوط  تزايد  إلى  النفط  عائدات  في  المرتقب  االنخفاض  وسيؤدي 
أوضاع المالية العامة واالحتياطيات المالية لدول الخليج في وقت أقرب من 
المتوقع، ولكن بدرجة متفاوتة. وبالتالي، فإن الحاجة ملحة إلدخال تعديالت 
لمعالجة أوضاع المالية العامة والحد من فجوة عدم المساواة بين األجيال في 
مرحلة ما بعد النفط، وهو الهدف الرئيسي من تأسيس صناديق الثروة السيادية 
في المقام األول. وتتطلب طبيعة االصالحات مراعاة عاملي الوقت والمثابرة، 

ومن هنا تأتي الحاجة للبدء مبكراً ووضع خطط استراتيجيات طويلة المدى.

وما يزال نمو القطاع الخاص يعتبر أحد أفضل الوسائل لتعزيز النمو، وتخفيف 
الضغوط المالية، واحتواء الدين، وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها 
الستيعاب الماليين من المنضمين الجدد إلى القوى العاملة. وبالفعل نجحت 
العديد من الدول في قطع شوط طويل في هذا االتجاه )السعودية واإلمارات(، 
إال أنه ما يزال هناك فرصة أمام الجميع لالستفادة من دفع أجندة اإلصالح 
لتحقيق المزيد من التقدم. كما يجب أن يتكيف النظام التعليمي مع التغيرات 
وما  الخاص  القطاع  يتطلبها  التي  االحتياجات  بين  الفجوة  لسد  المستمرة 
تنتجه المؤسسات التعليمية. كما سيساعد إعادة النظر في األجور والحوافز 
على تحسين ظروف القطاع الخاص. كذلك، فإن خلق تكافؤ الفرص وتحسين 
بيئة أنشطة األعمال سيكون عامال مساعدا في جذب االستثمارات األجنبية. 
وفي هذا السياق، تجدر متابعة إصالحات سوق العمل التي من شأنها تعزيز 
نمو القطاع الخاص، في حين يجب أن يتم التقدم بروية فيما يتعلق بموضوع 

توطين القوى العاملة لتجنب انتكاس اإلنتاجية والنمو.

أما بالنسبة لمصر، فقد أظهرت بعض المرونة في مواجهة الجائحة بفضل ما 
تتميز به من متانة ركائز اقتصادها الكلي، إذ من المتوقع أن ينمو االقتصاد 
المصري بنسبة 5.5٪ العام المقبل. إال ان هناك حاجة إلبقاء مستويات الدين 
الهادفة  الهيكلية  اإلصالحات  أن  كما  الرتفاعها.  نظراً  المراقبة  تحت  العام 
إلى زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ستساهم في تعزيز 

معدالت النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

20192020*2021*2022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

1.61.41.61.61.7تريليون دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

1.53.73.4-0.65.2٪ النمو السنوي

5.13.8-0.8-6.6-1.5٪ النمو السنوي                           النفطي *   

2.93.03.2-2.14.2٪ النمو السنويغير النفطي     

0.71.61.61.7-1.0٪ النمو السنويالتضخم

من الناجت احمللي الرصيد املالي
اإلجمالي٪

3.6-10.9-4.9-2.8-2.1-

من الناجت احمللي رصيد احلساب اجلاري
اإلجمالي٪

5.52.4-1.62.32.7

من الناجت احمللي الدين العام
اإلجمالي٪

29.039.441.142.242.2

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي لدول مجلس التعاون
)النمو السنوي ٪(

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: سعر خام برنت واإلنتاج النفطي لدول مجلس التعاون 

املصدر: وكالة الطاقة الدولية ومنظمة األوبك وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي العاملي
)النمو السنوي ٪(

املصدر:  صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق االقتصادي العاملي أكتوبر 2020

الرسم البياني 3: وضع املالية العامة لدول مجلس التعاون
)النمو السنوي ٪(

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: منو الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: منظمة األوبك وتقديرات بنك الكويت الوطني
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البحرين

يتوقع أن يشهد االقتصاد البحريني عودة للنمو المعتدل هذا العام بمعدل يقارب 2%، في ظل تخفيف قيود اإلغالق نتيجة الوتيرة السريعة للتطعيم. ومن 
المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة إلى 7.2% من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2021، ثم يبلغ في المتوسط 4% من إجمالي الناتج المحلي خالل 
عامي 2022-2023 بانخفاض عن نسبته التقديرية البالغة 13% لعام 2020. وستبقى معدالت الدين مرتفعة لتفوق 100% من إجمالي الناتج المحلي خالل فترة 
التوقع، مما يضع اإلصالح المالي ضمن األولويات التي يجب العمل على تنفيذها بمجرد انحسار تداعيات الجائحة وذلك لتحقيق التوازن المالي، والذي 

سيساهم في خفض مستويات الدين العام. وفي الوقت ذاته، قد يرتفع التضخم لحوالي 1% فقط خالل عام 2021 في ظل تباطؤ مرتقب لإليجارات العقارية.

تعافي تدريجي بعد الجائحة 

من المتوقع أن يكون التعافي االقتصادي تدريجًيا مع ارتفاع الناتج المحلي 
المتوسط،  3.9٪، في  بنسبة  نموه  ثم   ،2021 2٪ في عام  بنسبة  اإلجمالي 
القطاع  في  التعافي  توقعاتنا  وتعكس   .)1 البياني  )الرسم   2022-23 خالل 
لتأثر  نتيجة   ،2020 عام  خالل   ٪7.1 بنسبة  انكمش  والذي  النفطي،  غير 
الضيافة  قطاعات  وبخاصة  الجائحة  بتداعيات  القطاعات  من  العديد 
واالتصاالت والنقل. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج غير النفطي إلى ٪3.6 
خالل عام 2021 مدعوًما بالوتيرة السريعة لتوزيع اللقاحات- والتي شملت 
حوالي ربع السكان بحلول منتصف مارس ويمكن أن تصل إلى ما يزيد عن 
نسبة 60٪ بنهاية أغسطس الجاري، إذ جاءت البحرين في المراتب األولى 

بين الدول األفضل أداًء في توزيع اللقاحات. 

عالوة على ذلك، فإن زيادة قدرات تكرير النفط في شركة نفط البحرين” 
بابكو “ )والتي يتوقع استكمالها خالل عام 2022( يمكن أن يساهم في زيادة 
النمو غير النفطي إلى حوالي 3.3٪ على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن 
المحلي  الناتج  من   ٪7 حوالي  يشكل  )والذي  الضيافة  قطاع  في  التعافي 
عام  بعد  ما  إلى  يتأخر  أن  يمكن  األزمة  قبل  ما  مستويات  إلى  اإلجمالي( 
وتخفيف  للجائحة  العالمي  المسار  على  أكبر  بشكل  ذلك  يتوقف  إذ   ،2023

إجراءات اإلغالق.

خالل   ٪4.4 بنسبة  تراجعاً  يشهد  أن  المتوقع  فمن  النفطي،  القطاع  أما 
عام 2021 بعد االرتفاع المقدر بنسبة 2.9٪ في عام 2020. ويعكس هذا 
التراجع االنخفاض المتوقع في إنتاج النفط بنسبة 5.9٪ في المتوسط لعام 
وفقاً  اإلنتاج  خفض  إجراءات  ظل  في  يومياً  برميل   175.000 إلى   2021
أن  المرجح  المتوسط، من  المدى  أوبك وحلفائها. وعلى  التفاقية مجموعة 
 ،2023 اليوم في عام  برميل في   200.000 إلى حوالي  النفط  إنتاج  يرتفع 
فيما يتوقع نمو إنتاج الغاز بنسبة 5٪ سنوًيا في ظل التعافي التدريجي في 
الطلب العالمي على الطاقة مع تطوير حقل خليج البحرين ومخزونات الغاز.

تضخم متواضع على المدى المتوسط

إذ  المتوسط،  المدى  على  التيسيرية  النقدية  السياسة  على  اإلبقاء  يتوقع 
الفائدة  أسعار  مع  يتماشى  بما  التحرك  إلى  عادًة  تميل  الفائدة  أسعار  أن 
األمريكية نظًرا لنظام سعر الصرف المرتبط بالدوالر. وقد سجل التضخم 
معدالت سلبية بنحو -2.3٪ خالل عام 2020، لكنه قد يرتفع بشكل معتدل 
عدد  انخفاض  بعد  العقارات  قطاع  في  الضعف  بسبب   2021 عام  خالل 
السكان الوافدين بنسبة 2.9٪ خالل عام 2020. ويمكن إيقاف حزم التحفيز 
الحكومية التي تم أطالقها لدعم االقتصاد حتى اآلن بشكل تدريجي خالل عام 
2022. كما يمكن أن يرتفع التضخم بشكل طفيف خالل عامي 2023-2022 
)الرسم   2020 عام  بنسبة -2.3٪ خالل  مقارنة   ،٪1.2 إلى حوالي  ليصل 
القروض  أقساط  مدفوعات  تأجيل  سيوفر  ذلك،  على  عالوة   .)2 البياني 
وقد  الحالي.  العام  المحلي خالل  للطلب  الدعم  بعض   )2021 يونيو  )حتى 
بنسبة  الخاص  القطاع  إلى  التجزئة  مصارف  من  المقدمة  القروض  ترتفع 
3.6٪ خالل الفترة 2021-2023، بدعم من التعافي االقتصادي وسياسات 

الدعم الحكومي )الرسم البياني 3(.

انخفاض العجز المالي يساهم في خفض معدل الدين

االنخفاض في  وباء كورونا مع  المتمثلة في تفشي  المزدوجة  الصدمة  أدت 
 ٪13 نحو  الميزانية  عجز  بلغ  إذ  المالي،  الوضع  تدهور  إلى  النفط  أسعار 
والنقدية  المالية  الحزم  وتقدر   .2020 لعام  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
المحلي  الناتج  من   ٪34 أو  بحريني،  دينار  مليار   4.5 بنحو  الحكومية 
تسهيالت قروض مصرف  لزيادة  بحريني  دينار  مليار   3.7 )منها  اإلجمالي 
البحرين المركزي، والسماح بتأجيل مدفوعات األقساط وتمديد فترة سداد 
البحرينيين،  للمواطنين  الرواتب  مدفوعات  الباقي  يشمل  بينما  القروض( 
المتوقع  ومن  البلدية.  ورسوم  العامة  الخدمات  فواتير  من  اإلعفاء  وتكلفة 
أن تؤدي هذه اإلجراءات إلى زيادة اإلنفاق الحكومي بنحو 0.9 مليار دينار 
لتوزيع  المرتفع  المعدل  بحريني مقارنة بموازنة عام 2020. ومع ذلك، فإن 
اللقاحات حتى اآلن يمكن أن يسمح بإيقاف تدابير الدعم االقتصادي بشكل 
نحو   2022-2021 موازنة  في  العجز  يبلغ  فقد  التقديرات،  وحسب  أسرع. 
3.2 مليار دوالر )حوالي 9٪ من الناتج المحلي( لعام 2021 نتيجة االنخفاض 
إلى   ٪35 بنسبة  الرأسمالي  اإلنفاق  زيادة  مع  المتكرر  اإلنفاق  في  البسيط 
0.7 مليار دوالر. ومع ذلك، نتوقع أن ينخفض العجز إلى حوالي 7.2٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021، وإلى متوسط 4٪ من إجمالي الناتج 
المحلي اإلجمالي في 2022-2023 نتيجة الرتفاع اإليرادات النفطية وتعافي 

االقتصاد غير النفطي )الرسم البياني 4(.

كما يقدر أن يصل معدل الدين العام نحو 112٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
لعام 2020، وسيظل أعلى من 100٪ خالل الفترة 2022-2023. وقد نجحت 
 5.5 بإجمالي  األسواق  إلى  الوصول  على  بالقدرة  االحتفاظ  في  الحكومة 
عام  خالل  األجل  وطويلة  متوسطة  والصكوك  السندات  من  دوالر  مليار 
2020 بأسعار مناسبة بعوائد تتراوح بين 3.95-7.38٪ أخذين في االعتبار 
انخفاض  نتوقع  ذلك،  ومع  للبحرين.  االستثماري  غير  االئتماني  التصنيف 
البالغة  المساعدات  لحزمة  وفقاً  الحكومة  التزام  بسبب  التمويل  متطلبات 
10 مليارات دوالر من بعض دول الجوار بمجلس التعاون الخليجي في عام 
2018 لتقوية أوضاع المالية العامة، على الرغم من أن هدف تحقيق التوازن 

في الميزانية بحلول عام 2022 لم يعد أمراً ممكًنا.

إمكانية تعافي االحتياطيات األجنبية على المدى المتوسط

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض عجز الحساب الجاري 
إلى حوالي 3.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة التوقعات، مقابل 
تعافي  جانب  إلى  النفطية  غير  الصادرات  ارتفاع  مع   ،2020 لعام   ٪9.6
األجنبي  االحتياطي  زيادة  في  ذلك  وسيساعد  النفطي.  غير  االقتصاد 
للمصرف المركزي، والذي بلغ ملياري دوالر )أقل من 3 أشهر من الواردات( 
األجل  المتوسطة  المخاطر  وتتمثل   .)5 البياني  )الرسم   2020 ديسمبر  في 
تداعيات  بسبب  االقتصادي  التعافي  تحقيق  بطء  االقتصاد في  تواجه  التي 
المالي  للتوازن  للوصول  المالية  اإلصالحات  كفاية  وعدم  الجائحة،  تفشي 
والتغييرات المحتملة في تصنيف المستوى االئتماني، مما يجعل القدرة على 

استدامة الدين العام على المدى المتوسط أكثر صعوبة.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للبحرين

20192020*2021*2022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

3934363942مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

2.04.33.5-1.95.8٪ النمو السنوي

9.04.4-2.22.94.4٪ النمو السنوي                           النفطي     

3.63.33.3-1.97.5٪ النمو السنويغير النفطي     

٪ من الناجت رصيد املوازنة
احمللي اإلجمالي

4.7-13.0-7.2-4.4-3.5-

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

2.1-9.6-3.5-4.1-3.8-

0.91.01.4-1.02.3٪ النمو السنويالتضخم أألساسي

٪ من الناجت الدين العام
احمللي اإلجمالي

93.6111.3111.9106.9102.1

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: معدل التضخم ألسعار املستهلكني
)النمو السنوي ٪(

املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: رصيد امليزانية والدين العام
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(

املصدر: وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)النمو السنوي ٪( 

املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: االئتمان التجاري والشخصي  
)النمو السنوي ٪(

املصدر: مصرف البحرين املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: احتياطي النقد األجنبي لدى املصرف املركزي

املصدر: مصرف البحرين املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني
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الكويت

بدأ االقتصاد الكويتي يتحسن تدريجيًا بعد االنكماش الناجم عن الجائحة في العام الماضي، إذ ساهم االستهالك الخاص والحكومي باإلضافة الرتفاع أسعار 
المالية  السنة  التوالي في ميزانية  الضوء في ظل تسجيل سادس عجز مالي على  دائرة  المالية في  االستدامة  االنتعاش. وأصبحت  وتيرة  تعزيز  النفط في 
2021/2020 وارتفاعه إلى مستويات قياسية. وزادت تحديات السيولة نتيجة لغياب قانون ينظم أدوات الدين. ومن جهة أخرى، قد يساهم ارتفاع أسعار النفط في 

افساح المجال إلجراء إصالحات هيكلية على صعيد االقتصاد الكلي، رغم ان ذلك سيتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

النشاط االقتصادي يتعافى من تداعيات جائحة 2020  

بدأ االقتصاد الكويتي يتعافى ببطء من تداعيات جائحة فيروس كورونا في 
عام 2020، إذ انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 8٪ في العام الماضي – 
فيما يعتبر أكبر انخفاض منذ األزمة المالية العالمية في عام 2009 – وذلك 
مما  المشاريع،  وتوقف  التوظيف  مستويات  وخفض  الشركات  إلغالق  نظراً 
النفط  أسعار  في  انخفاض حاد  اإليرادات وسط  على  الضغوط  لتزايد  أدى 
تداعيات  الحتواء  الحكومي  الدعم  سياسات  وكانت   .)1 البياني  )الرسم 
الجائحة، خاصة تلك الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، محدودة أيضاً، 

إذ تمحورت بصفة رئيسية حول سداد الديون.

وكانت  القيود.  معظم  قريب(  وقت  )حتى  رفع  في ظل  النمو  آفاق  وتحسنت 
المكبوت في تعزيز اإلنفاق  معنويات المستهلكين أكثر تفاؤالً وساهم الطلب 
االستهالكي بنمو بلغت نسبته 20٪ على أساس سنوي في فبراير )وفقاً للبيانات 
الصادرة عن شبكة كي نت(. كما تزايد معدل نمو االئتمان االستهالكي بأسرع 
وتيرة منذ منتصف عام 2018 )الرسم البياني 2(. وبعد األداء الضعيف الذي 
شهده عام 2020، من المفترض أن تكتسب وتيرة المشاريع مزيداً من الزخم 
خالل فترة التوقع بدعم من زيادة مشاركة القطاع الخاص. وعلى الرغم من 
غير  والوتيرة  مارس  في  الجزئي  التجول  فرض حظر  إعادة  تداعيات  تأثير 
المؤكدة لبرنامج اللقاحات، إال أنه من المتوقع أن يتعافى القطاع غير النفطي 
وينمو بنسبة تقارب حوالي 4٪ هذا العام قبل أن يعود إلى مستوياته الطبيعية 

عند مستوى 2.5٪ في عام 2022.

ومن المحتمل أيضاً أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي )بتعريفه 
األوسع( بنسبة 1٪ هذا العام وبنسبة 7٪ في عام 2022 في ظل زيادة إنتاج 
النفط بما يتماشى مع توجهات األوبك وحلفائها لتخفيف تخفيضات االنتاج 
الجديدة،  المصافي  ومشاريع  البيئي  الوقود  لمشروع  الكامل  التشغيل  وبدء 
والتي يفترض أن تساهم في مضاعفة الطاقة اإلنتاجية لعمليات التكرير في 
الكويت. كما ستساهم زيادة إنتاج الخام الجوراسي الخفيف والنفط الثقيل من 
حقل فارس السفلي في تعويض جزء من انخفاض الطاقة اإلنتاجية الناجم عن 

تقادم حقل برقان )الرسم البياني 3(.

االستدامة المالية في دائرة الضوء على خلفية شح السيولة

أدت الصدمة المزدوجة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد -19 وتراجع أسعار 
النفط خالل العام الماضي إلى تسجيل سادس عجز مالي قياسي على التوالي 
بقيمة 8.9 مليار دينار كويتي )28٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(. وأصبح تمويل 
العجز وتحقيق االستدامة المالية أكثر الحاحاً عن أي وقت مضى نظراً لقرب 
أصول  إلى  الوصول  إمكانية  وعدم  العام  االحتياطي  صندوق  أصول  استنفاد 
جانب  إلى  هذا  الكويتي،  السيادي  الثروة  صندوق  القادمة،  األجيال  صندوق 
غياب موافقة البرلمان على قانون الدين العام الجديد. وعلى الرغم من نجاح 
السلطات في اكتساب بعض الوقت من خالل خفض النفقات الرأسمالية ومبادلة 
بعض األصول بين صندوقي االحتياطي العام واألجيال القادمة واالتجاه إلعادة 
جدولة سداد أكثر من 20 مليار دوالر من األرباح المتراكمة لدى مؤسسة البترول 

الكويتية، إال ان اإلصالح الشامل ألوضاع المالية العامة أصبح أمراً حتمياً. 

تضمنت   2022-2021 المالية  للسنة  توسعية  ميزانية  عن  الحكومة  وأعلنت 
الميزانية  ببيانات  )مقارنة  سنوي  أساس  على   ٪7 بنسبة  النفقات  ارتفاع 

السابقة(، واإليرادات بنسبة 45٪ وزيادة العجز إلى 12.1 مليار دينار كويتي. 
مليارات   7-6 يقارب  ما  إلى  العجز سوف  يتقلص مستوى  أن  نتوقع  اننا  إال 
دينار كويتي )17٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( هذا العام وإلى 10٪ من الناتج 
العائدات  نتيجة لضبط اإلنفاق وزيادة  المحلي اإلجمالي بحلول عام 2023، 
الرغم  انه على  إال   .)4 البياني  )الرسم  النفط  ارتفاع أسعار  النفطية بفضل 
من ذلك، يبدو أن التطرق إلى مصادر اإليرادات غير النفطية الجديدة يبقى 

مقصوراً على إمكانية فرض الضريبة االنتقائية وضريبة القيمة المضافة.

وقد يساعد إقرار قانون الدين العام الجديد خالل العام الحالي في التخفيف 
تمويل  احتمالية  أن  إلى  إضافة  السيولة.  الضغوط على مستويات  بعض  من 
العجز عن طريق إصدار أدوات الدين بدال من السحب من االحتياطيات في 
في  خاصة  كلفة،  أقل  تكون  قد  الحالية  المنخفضة  الفائدة  أسعار  بيئة  ظل 
ظل بلوغ مستوى الدين العام 3.8 مليار دينار كويتي )12٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي( بنهاية عام 2020 والذي يعد األدنى على مستوى المنطقة، لذلك 

اليزال هناك مجاالً متسعاً يمكن استغالله. 

ويبدو أن أداء الحساب الجاري كان أفضل من المتوقع في عام 2020 بفضل 
إذ  النفط،  وانتعاش عائدات تصدير  إيرادات االستثمار  ارتفاع  استفادته من 
سجل فائضاً بنسبة 4٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. واستقر إجمالي األصول 
دوالر  مليار   47.5 مستوى  عند  المركزي  الكويت  لبنك  الدولية  االحتياطية 
أمريكي )42٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( بنهاية عام 2020، أو بما يكفي 
األصول  أيضاً  تخطت  كما  والخدمات.  السلع  واردات  من  شهراً   12 لتغطية 
االحتياطية لصندوق الثروة السيادي أكثر من 550 مليار دوالر أمريكي بحسب 

.SWF معهد صناديق الثروة السيادية

ارتفاع التضخم وسط انتعاش الطلب االستهالكي

تضاعف معدل التضخم تقريباً في عام 2020، إذ وصل إلى 2.1٪ على خلفية 
الغذائية  المواد  وارتفاع أسعار  الجائحة  الناجمة عن  التوريد  مشاكل سالسل 
الصيف  اإلغالق  إجراءات  تخفيف  بعد  االستهالكي  الطلب  وتزايد  الدولية 
بشكل  الجائحة  أثناء  الدخل  وانخفاض  الوافدين  مغادرة  تؤثر  ولم  الماضي. 
وسيظل  المستهلكين.  أسعار  مؤشر  ضمن  السكنية  اإليجارات  على  جوهري 
التضخم منخفضاً، لكنه قد يصل إلى 3٪ في عام 2022 في ظل تعافي االقتصاد 
وافتراض إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في السنة المالية 
2022-2023. كما قد يستمر تبني سياسات مالية تيسيرية خالل فترة التوقعات 
)تم خفض سعر الخصم بنسبة 1.25٪ ليصل إلى 1.5٪ في مارس من العام 

الماضي( بما يتماشى مع سياسات االحتياطي الفيدرالي األمريكي التيسيرية.

االعتماد على النفط وجمود السياسات أبرز المخاطر

عائدات  من   ٪90 من  يقرب  )ما  النفط  ألسعار  الحادة  الحساسية  تعتبر 
اإلصالحات  وغياب  النفط(  على  تعتمد  العامة  المالية  وإيرادات  الصادرات 
أبرز  من  الهامة  التشريعات  بعض  إقرار  لعدم  نتيجة  المنهجية  االقتصادية 
المخاطر الرئيسية التي تلقي بظاللها على آفاق النمو. وهناك حاجة ملحة 
اقتصادية شاملة  األجل ضمن سياق خطة  متوسط  مالي  إطار  إلى  للتوصل 
لتحقيق االستدامة المالية والحفاظ على مكانة الكويت لدى وكاالت التصنيف 
السلطتين  بين  التعاون  جهود  تحسين  يساعد  وقد  والمستثمرين.  االئتماني 

التنفيذية والتشريعية على تسريع أجندة التنويع االقتصادي.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للكويت

20192020*2021*2022*2023*

136104124132140مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

1.25.03.9-8.0-0.7٪ النمو السنوي

7.05.0-1.0-8.0-2.0٪ النمو السنوي                           النفطي*

4.02.52.5-1.08.0٪ النمو السنويغير النفطي          

  ميزان املالية العامة 
)السنة املالية( 

٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي

9.5-28.0-17.0-12.0-10.0-

٪ من الناجت احمللي احلساب اجلاري
اإلجمالي

16.34.013.013.013.0

1.12.12.53.03.0٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت احمللي الدين العام
اإلجمالي

10.011.817.824.330.0

* يتضمن نشاط التكرير

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت المركزي

الرسم البياني 4: رصيد املالية العامة
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي( 

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء، وزارة املالية، تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: انتاج النفط اخلام
)مليون برميل يومياً(

املصدر: OPEC / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: التضخم
)٪ النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء/ تقديرات بنك الكويت الوطني

۰
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۲

۳
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۷

۸

۰

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

يناير-۱۸ يوليو-۱۸ يناير-۱۹ يناير-۲۰ يوليو-۱۹يناير-۲۱ يوليو-۲۰

إجمالي االئتمان للقطاع الخاص
القطاع العائلي (باستثناء شراء األوراق المالية)
الشركات (باستثناء المؤسسات المالية غير البنوك)
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۰
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۸

۲۰۱٥ ۲۰۱۷ ۲۰۱۹ ۲۰۲۱* ۲۰۲۳*

الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج النفطي
الناتج غير النفطي

۰٫۰

۰٫٥
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۲٫۰
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۲٫۰
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۳٫۰

۳٫٥

۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱* ۲۰۲۲* ۲۰۲۳*
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۱٦/۲۰۱٥ ۱۸/۲۰۱۷ ۲۰/۲۰۱۹ ۲۲/۲۰۲۱ ۲٤/۲۰۲۳

مليار دينار، (الجانب األيسر)
٪ من الناتج، (الجانب األيمن)

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۳٫٥

٤٫۰

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۳٫٥

٤٫۰
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بافتراض تطبيق ضريبة
القيمة المضافة في ۲۰۲۲
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سلطنة ُعمان

من المتوقع أن يتعافى االقتصاد العماني هذا العام بعد الظروف الصعبة التي مر بها في عام 2020، إذ تشير التقديرات إلى انتعاش االقتصاد غير النفطي ليبلغ 
متوسط النمو 2.4% خالل فترة التوقعات. كما سيظل رصيد المالية العامة في حالة عجز، إال انه سيتقلص على المدى المتوسط، ومن المرجح أن يظل الدين 
العام أعلى قلياًل من نسبة 80% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2023. وسيظل تراجع أداء األوضاع المالية والخارجية من أهم التحديات، في ظل التعرض 

الكبير لتقلبات أسعار النفط.

إصالحات داعمة للنمو لتعزيز االقتصاد  

أثر تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على االقتصاد العماني في عام 2020 
وذلك على الرغم من االستجابة السريعة للسلطات، في ظل تزامنها مع تراجع 
حاد في أسعار النفط. وتشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي سينكمش بنحو 6٪ في عام 2020، على أن ينتعش بأكثر من 2٪ في 
عام 2021. وخالل عامي 2022-2023، سوف يصل متوسط النمو إلى نسبة 

3٪ تقريباً بدعم من مسيرة التنمية والتنويع الحكومية )الرسم البياني 1(.

لخفض  وحلفائها  األوبك  باتفاقية  مقيداً  العماني  النفط  إنتاج  وسيظل 
اإلنتاج، إال أن التوسع المستمر على صعيد الطاقة اإلنتاجية للغاز سيساهم 
لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يكون  أن  ويقّدر  ذلك.  من  التعويض  في 
الهيدروكربونات قد شهد تراجعاً بنسبة 2.5٪ في عام 2020، أي بمعدل أقل 
حدة من القطاع غير النفطي، بسبب اإلنتاج القوي للمكثفات، والتي ال تشملها 
اتفاقية األوبك. أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فمن المتوقع أن يرتفع 
الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة 2.0٪ في عام 2021 وأن يصل في 
المتوسط إلى 4.6٪ في عامي 2022-2023. وسوف يساهم التزام الحكومة 
الراسخ باستراتيجية التنويع في تعزيز النمو غير النفطي، خاصة على صعيد 
قطاعي السياحة والصناعة. كما يتوقع أن يتعافى االقتصاد غير النفطي من 
التراجع الذي شهده في عام 2020 بنحو 8٪، ليسجل نمواً بنسبة 2.2٪ في 

عام 2021، وأن يصل في المتوسط إلى 2.5٪ على مدار العامين المقبلين.

وتشهد السلطنة في الوقت الحالي إصالحات هيكلية لتعزيز التنويع االقتصادي 
وخلق فرص العمل للعمانيين. كما أطلقت العديد من التوجيهات تماشيا مع 
رؤية 2040، بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة والذي شمل دمج 
عشر وزارات العام الماضي ليصبحوا خمس فقط وتم الغاء خمسة مجالس 
بلدية باإلضافة إلى ذلك، تم اتخاذ خطوات لتحسين سوق العمل من خالل 
برنامجها إلحالل المواطنين محل العمالة الوافدة الذي يعرف باسم التعمين، 
والذي يهدف، وفقاً لوزارة العمل، إلى توظيف 85٪ من العمانيين الباحثين عن 
وظائف )العاطلين عن العمل( بحلول عام 2022. ومن جهة أخرى، غادر حوالي 
232 ألف وافد )12٪( البالد في عام 2020، لتنخفض العمالة الوافدة على 

إثر ذلك بنسبة ٪16.

التضخم سيتسارع على خلفية فرض ضريبة القيمة المضافة 

سجل تضخم أسعار المستهلك أداًء سلبياً في عام 2020، إذ وصل إلى -٪0.8 
عام  في  التضخم  معدل  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  الطلب.  تراجع  خلفية  على 
2021، في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في أبريل 2021، 
وانتعاش االقتصادي جزئياً، وارتفاع أسعار المواد الغذائية دولياً. وسوف يهدأ 
التأثير األولي للعوامل المحلية بعد عام على األرجح. إال أن التضخم سيظل 
إلى 2.3٪ حتى عامي 2022- المتوسط  )وإن كان ضعيفاً( ليصل في  ثابتاً 

2023، على خلفية نمو النشاط االقتصادي.

تمويل جزئي للعجز بواسطة أدوات الدين

مؤخراً  تفاقم  الذي  العام،  الدين  وتراكم  العجز  تزايد مستويات  مواجهة  في 
ُعمان  تبنت  النفط،  أسعار  وانخفاض  للجائحة  المزدوجة  للصدمة  نتيجة 
انطالقة قوية نحو تعزيز االستقرار المالي عن طريق تنفيذها خطة المالية 
وتتضمن  المتزايدة.  المالي  الضعف  لمعالجة مواطن  العامة متوسطة األجل 

التدابير  األهداف الموضحة في إطار خطة العمل متوسطة األجل عدد من 
الرئيسية لتوليد الدخل، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة )16 أبريل 
الدخل  أصحاب  على  الشخصي  الدخل  ضريبة  استحداث  وإمكانية   )2021
المرتفع )عام 2022(. وتشير التقديرات إلى اتساع عجز الميزانية العمانية 
إلى نسبة 15٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020 مقابل 5.4٪ في 
عام 2019، إال انه من المتوقع أن يتقلص هذا العام إلى حوالي 11٪ من الناتج 

المحلي اإلجمالي بفضل تسارع وتيرة اإلصالحات.

و تسبب العجز المستمر في ارتفاع مستويات الدين العام إلى ما يقدر بنحو 
80٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020 مقابل 60٪ في عام 2019، 
سوق  أبواب  لطرق  مجدداً  عمان  وعادت  الجائحة.  أقلها  ليس  أسباب  لعدة 
مكونة  دوالر  مليار  بقيمة 3.25  باعت سندات  إذ  الماضي،  يناير  في  الدين 
من ثالثة شرائح. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى رفع تكاليف 
 2021 عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪4.4 نسبة  إلى  الدين  خدمة 
النفطية  غير  اإليرادات  من  جزءاً  يقابل  مما   ،2020 عام  في   ٪3.6 مقابل 
اإلضافية ويضيف المزيد من الضغوط على األوضاع المالية. إال انه في ذات 
الوقت، ستساهم إصدارات الدين في إبطاء وتيرة السحب من صندوق الثروة 
السيادي، الذي تقدر أصوله بنحو 18 مليار دوالر، أي حوالي 25٪ من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

وقد يتسع عجز الحساب الجاري إلى نسبة 9٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
تقريباً في عام 2020 نتيجة النخفاض صادرات النفط، ثم يصل في المتوسط 
إلى 6٪ خالل فترة التوقعات. ووصلت االحتياطيات األجنبية للبنك المركزي 
إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عام 2018 في ديسمبر الماضي، إذ بلغت 
14.9 مليار دوالر لكنها انتعشت في يناير إلى 18 مليار دوالر بفضل إصدارات 
السندات السيادية في وقت سابق من هذا العام، مما يكفي لتغطية حوالي 11 

شهرا من الواردات.

أداء جيد للبنوك على الرغم من شح السيولة

السلطات  اتخذتها  التي  اإلجراءات  بفضل  الجيد  أداءه  البنوك  قطاع  واصل 
الطارئة  القروض  برنامج  إقرار  خالل  من  الجائحة  أثناء  اإلقراض  لتشجيع 
بدون فوائد لمساعدة رواد األعمال في قطاعات معينة. وارتفع نمو االئتمان 
زيادة  رئيسية  بصفة  يعكس  مما  يناير،  في  سنوي  أساس  على   ٪3.4 إلى 
اقتراض القطاع العام )+ 28٪ على أساس سنوي(، والتي تزايدت الحاجة إليه 
نتيجة النخفاض عائدات النفط. ومن المتوقع أن يظل نمو اإلقراض معقوالً، 
على الرغم من أنه قد يتباطأ مع تالشي تأثيرات االقتراض الحكومي وتدابير 

تحفيز االئتمان األخيرة.

توقعات مشجعة للنمو االقتصادي رغم التحديات

تتجلى أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العماني بصفة رئيسية في استمرار 
أكبر على تصنيفها   بشكل  يؤثر  قد  مما  العام،  الدين  وتراكم  الميزانية  عجز 
التجول  حظر  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المستثمرين.  ومعنويات  االئتماني 
من  اللقاحات  برنامج  أوضاع  وضبابية  مؤخراً  فرضه  أعيد  الذي  الجزئي 
العوامل التي تستدعي االهتمام. إال إن التدابير المالية التي تبنتها الحكومة 
مؤخراً، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام، يعكس التزامها 
االستدامة  من  ُعمان  ستقرب  التي  اإلصالحات  تطبيق  في  قدماً  بالمضي 

المالية.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لسلطنة عمان

20192020*2021*2022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

76.261.571.474.577.8مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

2.14.52.3-5.7-0.9٪ النمو السنوي

2.07.02.1-0.22.5٪ النمو السنوي                           النفطي *    
2.22.62.4-8.0-1.7٪ النمو السنويغير النفطي     

2.82.12.5-0.10.8٪ النمو السنويالتضخم
٪ من الناجت رصيد املوازنة

احمللي اإلجمالي
9.0-15.1-11.0-7.9-6.4-

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

5.4-9.3-7.2-6.0-5.3-

٪ من الناجت الدين العام
احمللي اإلجمالي

61.286.684.482.380.2

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: تضخم أسعار املستهلكني
)النمو السنوي ٪(

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني 

الرسم البياني 4: رصيد احلساب اجلاري
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(          

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)النمو السنوي ٪(

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: رصيد امليزانية والدين العام
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(       

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: االئتمان والودائع املصرفية  
)٪ النمو السنوي(

املصدر: البنك املركزي العماني
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القطاع النفطي
قطاع غير نفطي 
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الودائع 
االئتمان 
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قطر

بعد االنكماش الحاد الذي شهده االقتصاد القطري والذي يقدر بنحو 3.7% في عام 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.3% هذا العام، 
فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تحسن أداء القطاع غير النفطي مع قرب موعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحسن المعنويات وزيادة الطلب 
في ظل تقدم برنامج طرح اللقاحات وتخفيف القيود. وأدى االنكماش االقتصادي إلى زيادة العجز المالي إلى 4.2% في عام 2020، إال انه من المتوقع أن يتراجع 

خالل فترة التوقعات على خلفية تحسن النشاط االقتصادي وجهود ضبط األوضاع المالية.    

عودة االقتصاد للنمو في 2021

تشير التقديرات إلى انكماش االقتصاد القطري بنسبة 3.7٪ في عام 2020، 
إذ أثرت الجائحة بشدة على كل من نشاط القطاعين النفطي وغير النفطي. 
إذ انخفض الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة أكبر بلغت 4.5٪ في 
عام 2020 نتيجة لعمليات اإلغالق والقيود المفروضة على التنقل وما لذلك 
من تأثيرات سلبية على النشاط التجاري وسوق العمل، في حين من المتوقع أن 
ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة 2.3٪ نتيجة النخفاض إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي المسال. كما يتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي نمواً 
ملحوظاً هذا العام بنسبة 4٪، بفضل االستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2022 والتي من المقرر أن تؤدي إلى انتعاش النشاط التجاري، 
المرتبط بشكل أساسي بقطاع الخدمات والسفر والسياحة، إلى جانب تقدم 
حملة التلقيح )تم تطعيم حوالي 21٪ من السكان حتى نهاية مارس( وتخفيف 
الذي استمر  الدبلوماسي  الخالف  إنهاء  يعد  السفر. ومن جهة أخرى،  قيود 
على مدار 3 سنوات مع السعودية واإلمارات من العوامل المساهمة في ذلك 

االنتعاش أيضاً. 

أما على صعيد القطاع النفطي، فمن المقرر أن يستفيد القطاع من الزيادة 
المتوقعة، وان كان بمعدالت متواضعة، في إنتاج النفط الخام )+ 0.9٪ إلى 
0.6 مليون برميل يومياً( في عام 2021، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي )+ ٪2.1( 
مع ارتفاع معدالت اإلنتاج بفضل التشغيل الكامل لمشروع برزان إلنتاج الغاز 
نتوقع تسجيل  مليارات دوالر. كما  تبلغ قيمته 10  والذي  انتظاره  الذي طال 
معدل نمو كلي للقطاع النفطي بنسبة 3.3٪ في عام 2021، قبل أن يسجل 

نمواً معتدالً يصل في المتوسط إلى 2.9٪ حتى عام 2023.

ارتفاع التضخم وسط زيادة الطلب وأسعار السلع

تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6٪ في عام 2020 على خلفية التباطؤ 
االقتصادي، إذ أدى خفض أجور العمالة الوافدة وتراجع معدالت التوظيف إلى 
التأثير سلباً على الطلب المحلي. كما كان انكماش قطاع اإلسكان من أكبر 
العوامل التي ساهمت في تراجع معدل التضخم )-5٪ على أساس سنوي(. أما 
بالنسبة للعام الحالي، فقد يرتفع معدل التضخم إلى 0.9٪ على خلفية ارتفاع 
أسعار السلع العالمية وانتعاش طلب المستهلكين، ومن المتوقع أن يصل إلى 
4٪ في عام 2022 بالتزامن مع بدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5 
والتي من المتوقع بدء تطبيقها بنهاية عام 2021 / بداية 2022. كما انه من 
المقرر أن يتراجع معدل التضخم بعد ذلك إلى 1.3٪ في عام 2023 في ظل 

تالشي تأثير ضريبة القيمة المضافة.

من جهة أخرى، رفعت الحكومة الحد األدنى لألجور بنسبة 25٪ في أغسطس 
لها  يكون  لن  ولكن  أمريكي(،  دوالر   275( قطري  ريال   1،000 إلى  الماضي 
المهارات  ذات  العمالة  على  لتطبيقه  نظراً  التضخم  على  ملحوظ  تأثير  أي 

المنخفضة مع الحد األدنى من القوة الشرائية.

عجز مالي طفيف متوقع في 2021

تداعيات  من  الحد  في  الحكومية  للسياسات  السريعة  االستجابة  ساعدت 
الجائحة على القطاع غير النفطي. وتركزت تلك الجهود في اقرار حزمة تحفيز 
اقتصادية بقيمة 75 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 14٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي، تشمل تمويالت بدون فائدة )بقيمة 50 مليار ريال قطري(. ويشمل 
العنصر النقدي تسهيالت إعادة الخصم بقيمة 50 مليار ريال قطري للحفاظ 

على سيولة النظام المصرفي، وخفض سعر الفائدة، وخطة ضمان ائتمان من 
قبل بنك قطر للتنمية )5 مليار ريال قطري( لضمان استمرارية كشوف المرتبات 
الحكومة 10  المالي، ضخت  الجانب  وعلى  الخاص.  القطاع  في  واإليجارات 
مليارات ريال قطري إضافية في سوق رأس المال، واجلت مدفوعات القروض 
المالية  للسنة  الضريبي  اإلقرار  مهلة  ومددت  والكهرباء،  المياه  وفواتير 
الغذائية والطبية  المواد  2020/2019 لشهرين إضافيين، وأعفت مستوردات 
من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر بدءاً من مارس 2020. كما تحركت الحكومة 
بنسبة  العام  القطاع  في  الوافدين  أجور  فاتورة  خفضت  إذ  نفقاتها،  لخفض 
العام غير األساسي. ومع  الى ترشيد اإلنفاق  الماضي، باإلضافة  العام   ٪30
ذلك، أدى الدعم المالي إلى جانب انخفاض عائدات الهيدروكربونات وانخفاض 
اإليرادات الضريبية للشركات، إلى ارتفاع العجز المالي ليصل إلى 4.2٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع في عام 2020، ولكن يتوع أن يتخفض العجز 
إلى  الناتج المحلي اإلجمالي قبل أن يتحول  العام ليصل إلى 0.7٪ من  هذا 

فائض متواضع بنسبة 0.5٪، على األرجح بحلول عام 2023.

توقع انخفاض الدين العام تدريجيًا حتى 2023

والدولية  المحلية  الدين  أسواق  من  لالستفادة  مساعيها  السلطات  تواصل 
يورو  سندات  القطرية  الحكومة  أصدرت  إذ  العجز،  تمويل  في  للمساعدة 
من  جيداً  اقباالً  القت  والتي   2020 عام  في  دوالر  مليارات   10 بقيمة  بوند 
المستثمرين، إذ بلغ الطلب عليها أكثر من 40 مليار دوالر. وعلى الرغم من 
أن الحاجة إلى التمويل ستشهد تراجعاً في عام 2021 بسبب توقع انخفاض 
الكبرى على وشك االكتمال( وزيادة  المشاريع  الرأسمالي )نظراً ألن  اإلنفاق 
من  االستفادة  قطر  تواصل  أن  المرجح  فمن  المسال،  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
أسواق الدين إلعادة تمويل بعض ديونها )3.5 مليار دوالر من الديون مستحقة 

السداد في يونيو( في الوقت الذي تظل فيه تكاليف االقتراض منخفضة.

للحكومة(  التابعة  الكيانات  )باستثناء  الحكومي  الدين  أن يصل  المتوقع  ومن 
إلى أعلى مستوياته بنسبة 57٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020، 
قبل أن ينخفض إلى 50٪ في عام 2023 وفقاً لخطط ضبط أوضاع المالية 
العامة )فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة إنتاج الغاز، وترشيد اإلنفاق(. 
وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الدين في السنوات األخيرة، ال يزال تصنيف 
موديز((  وكالة  من   )Aa3(و فيتش  وكالة  من   )-AA(( قوياً  االئتماني  قطر 
بدعم من األصول واالحتياطيات الخارجية الهائلة، والسجل الحافل في تبني 

السياسات الفعالة.

استمرار الجائحة والمنافسة على تصدير الغاز المسال أبرز المخاطر

نظًرا العتمادها الشديد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن المخاطر 
السلبية على التوقعات تأتي من تأخر احتواء الوباء واحتمال حدوث انتعاش 
المتوسط،  المدى  على  أما  لقطر.  الرئيسية  التصدير  بلدان  في  أضعف 
الغاز الطبيعي المسال اآلخرين  المتزايدة من مصدري  المنافسة  فقد تؤدي 
)أستراليا والواليات المتحدة( إلى الضغط على األسعار، ولكن مع وجود قاعدة 
تكلفة منخفضه وخطط توسعية للغاز الطبيعي المسال، فإن قطر في وضع 
جيد للمنافسة. وتتركز المخاطر المحلية بشكل أساسي من التعافي البطيء 
في سوق العمل )وظائف المغتربين واألجور والسكان( واستمرار انتشار الوباء. 
مفيًدا  واإلمارات  كالسعودية  المجاورة  الدول  مع  العالقات  تحسين  وسيكون 
ألنه يوفر تكاليف النقل والطيران ويمكن أن يفتح الباب لمزيد من التجارة مع 

الدول المجاورة.

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2023-2021



10إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2021 بنك الكويت الوطني  

اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لقطر

20192020*2021*2022*2023*

176147158164171مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

3.32.73.1-0.83.7٪ النمو السنوي

2.11.62.5-2.3-1.0٪ النمو السنوي                           النفطي *    

4.03.53.5-2.44.5٪ النمو السنويغير النفطي     

3.91.21.3-2.6-0.9٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت الرصيد املالي
احمللي اإلجمالي

1.04.2-0.8-0.2-0.3

٪ من الناجت  الدين العام
احمللي اإلجمالي

43.956.753.651.849.8

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

2.45.0-0.4-0.70.9

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: تضخم أسعار املستهلكني
)٪ النمو السنوي(

املصدر: جهاز التخطيط وإلحصاء/ تقديرات بنك الكويت الوطني 

الرسم البياني 4: الدين العام )اإلجمالي(
)مليار دوالر(     

املصدر: مصرف قطر املركزي / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: جهاز التخطيط وإلحصاء/ تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: رصيد املالية العامة
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(   

املصدر: وزارة املالية القطرية / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: احتياطي النقد األجنبي الرسمي
)مليار دوالر(

املصدر: مصرف قطر املركزي
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اململكة العربية السعودية

أدت استجابة السعودية السريعة الحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 وزخم اإلصالحات االقتصادية على مدى سنوات إلى الحد من تداعيات الجائحة، مما يبشر 
بالخير لمستقبل البالد. وتشمل اإلصالحات مجموعة واسعة من الجوانب بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل، والجوانب القانونية / القضائية، والمصرفية / 
المالية، والخصخصة، والمنافسة، ضمن أمور أخرى. وأطلق مؤخرًا برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص )شريك( والمخصص للشركات المحلية والذي 
يهدف الى تحفيز الشركات السعودية الكبيرة الستثمار خمسة تريليونات ريال في االقتصاد المحلي بحلول عام 2030، باإلضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم 
ضخها تحت مظلة االستراتيجية الوطنية لالستثمار، والتي من المتوقع ان تعلن عن تفاصيلها قريبًا. وبعد تماسك أداء القطاع غير النفطي بشكل جيد نسبيًا 
في العام الماضي، نتوقع له نموًا بنسبة 2.2% في عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في المتوسط في عامي 2022-2023. ومن المتوقع أن يكون االنتعاش تدريجيًا 
وقد يستغرق حتى النصف األول من عام 2022 لكي يتم تعويض كافة الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص في عام 2020. وتشير التقديرات إلى تقلص عجز 

المالية العامة إلى 4% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021، في ظل انتعاش اإليرادات وانخفاض النفقات بعد ارتفاعها في عام 2020 بسبب الجائحة.

انتعاش النمو بعد عام 2020 والذي شهد أداًء أفضل من المتوقع    

انكمش االقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 2.3٪ في عام 2020، أي بمعدل 
أقل مما كان متوقعاً، كما تراجع بوتيرة أقل من أقرانه في دول مجلس التعاون 
الخليجي. ونرى أن هذا االنكماش المحدود نسبياً نتج عن العوامل التالية: )1( 
إقرار حزم التحفيز المالية/ النقدية والتي تم توجيهها بشكل جيد وفي الوقت 
المناسب. )2( األداء القوي نسبياً للقطاع غير النفطي الحكومي، والذي تقلص 
بنسبة 0.5٪ مقابل 3.1٪ للقطاع الخاص. )3( السيطرة الناجحة بصفة عامة 
على انتشار الجائحة. ونظراً للقيود المفروضة على الحركة والسفر في عام 
2020، كان قطاع النقل هو األكثر تضرراً )-6٪(، بينما كان القطاع المالي، 
بما في ذلك البنوك، هو األكثر مرونة، بنمو بلغت نسبته 0.8٪ وذلك بدعم من 

قروض الرهن العقاري.

نظراً  تدريجياً  االنتعاش  يكون  أن  المتوقع  فمن   ،2021 لعام  بالنسبة  أما 
استئناف  سيتم  ومتى  الجائحة  مسار  حيال  اليقين  عدم  حالة  الستمرار 
أنشطة االعمال بصورة اعتيادية. ومن جهة أخرى، فلقد تسارعت وتيرة حملة 
اللقاحات مؤخراً في السعودية، إذ تم تلقيح أكثر من 6.5 مليون شخص )٪19 
من السكان(. وبعد تزايد اإلنفاق الحكومي المرتبط بالجائحة في عام 2020، 
أوضاع  ضبط  احتياجات  خلفية  على   2021 عام  في  النفقات  تراجع  نتوقع 
المالية العامة، مما يضع بعض الضغوط على نمو القطاع غير النفطي. وعلى 
هذا األساس، نتوقع أن يستغرق األمر حتى النصف األول من عام 2022 حتى 
يتم تعويض كافة الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص في عام 2020، إذ 
يقدر النمو غير النفطي بنحو 2.2٪ في عام 2021، والذي يتوقع له التحسن 
فيما بعد ليصل في المتوسط إلى 2.9٪ في عامي في 2022-2023. وتساهم 
اإلصالحات الحيوية والتزام صندوق االستثمارات العامة بضخ ما ال يقل عن 
150 مليار ريال سعودي سنوياً في االقتصاد السعودي خالل الفترة الممتدة ما 
بين في 2021-2025 )مقابل متوسط يقدر بـحوالي 77 مليار ريال سعودي في 

2019-2020( في تعزيز تسارع وتيرة نمو االقتصاد المحلي.

وعلى صعيد القطاع النفطي، تلعب السعودية دوراً رائداً ضمن منظومة األوبك 
وحلفائها وتتحمل الكثير من األعباء إلعادة توازن السوق، إذ فرضت خفضاً 
طوعياً إلنتاجها لمنع هبوط أسعار النفط. وعلى هذا األساس، انكمش القطاع 
ومن  التوالي،  على  و٪6.7   ٪3.6 بنسبة  و2020   2019 عامي  في  النفطي 
المتوقع أن يتراجع مجدداً في عام 2021، نظراً للخفض الطوعي الذي فرضته 
المملكة على إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً. وقد يبدأ إنتاج النفط السنوي 
النفطي  المحلي االجمالي  الناتج  ينمو  أن  الزيادة في عام 2022 ونتوقع  في 
بنسبة 4٪ في المتوسط في عامي 2022-2023 بعد تراجعه بنسبة 0.7٪ في 
عام 2021. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
3.4٪ في عامي 2022-2023، بعد النمو المتوقع بنسبة 1.1٪ في عام 2021، 

والذي تأثر على خلفية تخفيض حصص إنتاج النفط.

القيمة  ضريبة  رفع  بعد  وذلك   2020 في   ٪3.4 إلى  التضخم  معدل  ارتفع 
المضافة بثالثة اضعاف في يوليو 2020، ومن المرجح أن يتباطأ إلى ٪2.8 
هذا العام قبل أن يعود إلى معدل 2٪ في 2022-2023. أما بالنسبة لالئتمان، 
فقد تسارعت وتيرة النمو إلى 15٪ في عام 2020، أي ما يقرب من ضعف 
معدل النمو المسجل في عام 2019 مدعوماً بارتفاع الرهن العقاري )+٪59(. 

كما ارتفع نمو االئتمان غير العقاري لألفراد وائتمان الشركات بشكل جيد في 
عام 2020 ليصل إلى 8.8٪ و6.9٪ على التوالي. وبفضل تحسن وتيرة ترسية 
المشاريع، وانتعاش النمو غير النفطي، والتوسع المستمر في الرهن العقاري، 
نتوقع أن يظل نمو االئتمان قوياً بنسبة 11٪ في عام 2021، وأن يتراجع إلى 

متوسط 9٪ في عامي 2023-2022.

العجز المالي سيتقلص بشكل ملحوظ في 2021

أسعار  النخفاض  نظراً   2020 عام  في  للضغوط  المالية  األوضاع  تعرضت 
مما  بالجائحة،  المرتبط  اإلنفاق  ارتفاع  عن  اإلنتاج، فضاًل  ومعدالت  النفط 
أدى إلى وصول نسبة العجز إلى 11.2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وكان من 
الممكن أن يصل العجز إلى مستويات أعلى بكثير لوال العوامل الهامة التالية. 
أوالً: رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة ثالثة أضعاف، كما عملت على 
ترشيد اإلنفاق، بما في ذلك وقف صرف بدل غالء المعيشة وحرصت على 
خفض اإلنفاق الرأسمالي. ثانياً: على الرغم من تراجع صادرات النفط بشكل 
كبير بسبب انخفاض األسعار واإلنتاج، كانت هناك زيادة جوهرية في »نسبة 
التحويل« )اإليرادات النفطية المالية / الصادرات النفطية(، حيث وصلت إلى 
90.6٪ في عام 2020 )79٪ في عام 2019(، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى 
ثالثاً:  دوالر.  مليار   75 بقيمة  مالكها  على  سنوية  أرباح  بتوزيع  أرامكو  تعهد 
تم تسجيل إيرادات استثنائية غير نفطية كأجراء لمرة واحدة )بما في ذلك 
االستثمارات  صندوق  من  سعودي  ريال  مليار   25-15 بقيمة  أرباح  توزيعات 
العامة(. ومستقبلياً، فانه نظراً لزيادة أسعار النفط وحرص الحكومة والتزامها 
القيمة  ضريبة  تأثير  ذلك  في  )بما  النفطية  غير  اإليرادات  تنمية  بمواصلة 
نتوقع   ،2030 رؤية  مع  يتماشى  بما  اإلنفاق  وترشيد  بأكمله(  للعام  المضافة 
تحسناً ملحوظاً في مستويات العجز لتصل إلى حوالي 4٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2021، على أن يشهد المزيد من التراجع في عام 2023 
ليصل إلى 2.5٪.  كما أنه وبدعم أيضا من ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي 
المحلي  الناتج  إلى  الدين  نسبة  في  فقط  محدودة  زيادة  نتوقع  االسمي، 
بكثير من  أقل  34٪ في عام 2023، أي  إلى  المستقبل، لتصل  اإلجمالي في 

نسبة 50٪ التي حددتها الحكومة السعودية.  

ومن المتوقع أن يتحول الحساب الجاري إلى المنطقة السلبية )-2٪( في عام 
2020 على أن يتحسن هامشياً بعد ذلك على خلفية زيادة الصادرات. وأخيراً، 
فإن زخم اإلصالحات له وقع إيجابي للغاية ويعتبر السبب الرئيسي لتوقعات 
النمو اإليجابية للمملكة. حيث إن اإلصالحات االقتصادية والهيكلية الجارية 
بقدرات  تتسم  األعمال(  وبيئة  القانونية  والجوانب  العمل  بيئة  ذلك  في  )بما 
هائلة على دفع مسيرة النمو وتحسين معدالت اإلنتاج وكذلك اإليرادات غير 
النفطية، وبالتالي تنويع االقتصاد بعيداً عن النفط، فيما يعد ركيزة أساسية 
لرؤية 2030. ومن المتوقع أن تؤدي اإلصالحات إلى تحسين الكفاءة وزيادة 
اإلنتاجية وجذب االستثمار األجنبي المباشر وزيادة فرص العمل. وفي الوقت 
النفطي  ذاته فإن الحفاظ على توازن سوق النفط حتى يساهم القطاع غير 
الرئيسية  التحديات  أبرز  يمثل  يزال  ما  االقتصادي  النشاط  في  كبير  بشكل 

آلفاق نمو االقتصاد السعودي. 
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للسعودية 

201920202021*2022*2023*

793700795823863مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

1.13.23.5-0.34.1٪ النمو السنوي

4.13.9-0.7-6.7-3.6٪ النمو السنوي                           النفطي     

2.22.63.2-3.32.3٪ النمو السنويغير النفطي     

3.42.82.02.0-1.2٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت ميزان املالية العامة 
احمللي اإلجمالي

4.5-11.2-4.0-3.1-2.5-

٪ من الناجت الدين العام
احمللي اإلجمالي

22.832.531.433.034.0

٪ من الناجت احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

4.81.6-1.61.41.3

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: النمو في االئتمان والودائع  

املصدر: ساما 

الرسم البياني 4: الدين العام وودائع احلكومة لدى ساما 
     

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ساما، وزارة املالية، وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: عجز املالية العامة
  

املصدر: وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: اإلصابات والوفيات* من جائحة كوفيد-19  

املصدر: وزارة الصحة، املتوسط األسبوعي املتحرك
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اإلمارات العربية املتحدة

يتوقع انكماش النشاط االقتصادي بنسبة 6.6% في عام 2020، إال انه من المقرر أن يشهد انتعاشًا قويًا في المدى المتوسط بفضل نجاح برنامج طرح اللقاحات 
النمو  افاق  تعزيز  في  الهيكلية  اإلصالحات  وتيرة  تسارع  كما سيساهم  الطاقة.   على  العالمي  الطلب  انتعاش  توقعات  إلى  إضافة  الحكومية،  الدعم  وتدابير 
االقتصادي على المدى الطويل. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تعود حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية إلى تسجيل فوائض على المدى المتوسط 
مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتعافي السياحة والتجارة. ومن جهة أخرى، سيساهم انخفاض أسعار الفائدة وتعافي القطاع غير النفطي في توفير الدعم 

الالزم لالئتمان المحلي.

تسارع وتيرة اللقاحات يعزز االنتعاش االقتصادي    

تشير التقديرات إلى تراجع النشاط االقتصادي بنسبة 6.6٪ في عام 2020، 
مما يعكس انخفاضاً في كل من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )الذي 
يمثل نحو 70٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( بنسبة 5.1٪ على خلفية تداعيات 
لتخفيضات  نتيجة  بنسبة ٪8.5  النفطي  القطاع  وتراجع  جائحة كوفيد-19، 
وانكمش   .)1 البياني  )الرسم  وحلفائها  األوبك  منظمة  أقرتها  التي  اإلنتاج 
بنسبة 3.9٪ على  عام 2020  األول من  النصف  في  المحلي  الناتج  إجمالي 
أساس سنوي، إذ تراجع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة ٪6.0، 
المتعلقة بالصحة، مما  في وقت كانت تفرض فيه قيود الحركة واإلغالقات 
نحو  تمثل  )والتي  والتجزئة  الجملة  وتجارة  والنقل  الضيافة  بقطاعات  أضر 

30٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(.

وكان أداء اإلمارات جيداً للغاية على صعيد طرح اللقاحات، إذ كانت من بين 
الصارمة  اإلغالق  عمليات  تجنب  مع  العالم  مستوى  على  أداًء  الدول  أفضل 
أكثر من نصف  وتغطية  اللقاحات،  برنامج  وقد ساهم طرح  التجول.  وحظر 
األنشطة  فتح  إعادة  تعزيز  في  مارس،  منتصف شهر  بحلول   )٪52( السكان 
االقتصادية والحد من الضغوط على القطاعات الرئيسية. وعلى هذا األساس، 
فقد يبدأ االقتصاد بالتعافي في عام 2021 على خلفية انتعاش قطاع السياحة 
والضيافة، على الرغم من أن مدى هذا االنتعاش يتوقف على التعافي العالمي. 
المتوسط  في  النفطي  غير  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  المتوقع  ومن 
بنسبة 3.3٪ في عام 2021 وبنسبة 3.5٪ على المدى المتوسط، مستفيداً من 
معرض إكسبو 2020، المزمع انعقاده خالل هذا العام، وتعافي الطلب العالمي. 
عام  في  بنسبة ٪2.9  النفطي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  انخفاض  يتوقع  كما 
2021 على خلفية انخفاض إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.7 مليون برميل 
يومياً نتيجة التفاقية األوبك وحلفائها. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن 
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة 5٪ على خلفية زيادة اإلنتاج ورفع 
الثالثة  المرحلة  وبدء  علي  الرويس ومصفاة جبل  )مصفاة  التكريرية  الطاقة 
مما  والغاز(،  البترولية  لالستثمارات  بروج  لشركة  التابعة  النفطية  للمنشآت 

سيضيف حوالي 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطاقة التكريرية.

االنتعاش االقتصادي والسياسة النقدية التيسيرية يدعمان نمو االئتمان

من المتوقع أن يستمر تبني سياسة نقدية تيسيرية خالل الفترة الممتدة ما 
الفيدرالي األمريكي، وذلك  مع سياسة االحتياطي  بين 2021-2023 تماشياً 
نظراً الرتباط الدرهم االماراتي بالدوالر األمريكي، مما سيساهم في تعزيز 
النمو اإليجابي الئتمان القطاع الخاص بنسبة 3.5٪ في عام 2021، وذلك بعد 
االنخفاض الذي شهده في عام 2020 بنسبة 2.2٪ )الرسم البياني 4(. ومن 
المتوقع أن ينمو إجمالي االئتمان المحلي بنحو 4.0٪ على المدى المتوسط 
على خلفية الطلب على االئتمان من الكيانات التابعة الحكومية، واستقرار سوق 

العقار، واالنتعاش الكبير للقطاع غير النفطي.

تراجع  وإمكانية استمرار  للطلب في عام 2021  المتواضعة  الزيادة  وفي ظل 
أعداد الوافدين وما ينتج عن ذلك من انخفاض اإليجارات )ما يمثل 34٪ من 
الوزن النسبي لسلة أسعار المستهلكين(، فقد يظل تضخم أسعار المستهلك 
سلبياً )-0.5٪( مقابل 2.1٪ في عام 2020، كما قد يبدأ انخفاض إيجارات 
يرتفع  أن  الحالي قبل  العام  أدنى مستوياته خالل  إلى  الوصول  المساكن في 

تدريجياً في عامي 2022-2023، في ظل تراجع فائض المعروض من العقارات. 
المتوسط  المدى  1٪ على  التضخم في حدود  يتراوح معدل  المتوقع أن  ومن 

)الرسم البياني 2(.

األرصدة المالية والخارجية تعود إلى تسجيل فوائض

دفعت حزم التحفيز الحكومية الكبيرة بجانب تراجع أسعار النفط إلى تزايد 
مستويات العجز المالي إلى ما يقدر بنحو 7.1٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2020. وساهم الدعم المالي والنقدي الذي وصل إلى 18٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي في تخفيف بعض الضغوط التي تعرض لها االقتصاد. وهدفت 
بعض هذه اإلجراءات إلى تقليل تكاليف أنشطة األعمال من خالل خفض أو 
اإلعفاء من الرسوم، فضاًل عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتوقع 
أن يتقلص العجز، الذي ال يزال معقوالً مقارنة بدول المنطقة األخرى، إلى ٪3.3 
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021 وذلك نظراً لتوقع انخفاض اإلنفاق 
على كافة المستويات في اإلمارات بنسبة 5٪ على األقل في ظل تقليص النفقات 
أسعار  انتعاش  إلى  واستناًدا  والمحلية.  االتحادية  الحكومات  موازنات  ضمن 
للبرميل، قد يتحول العجز إلى تسجيل فائض هامشي  النفط إلى 60 دوالراً 

بنسبة 1٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022 )الرسم البياني 5(.

على  المنخفضة  الفائدة  أسعار  من  االمارات  استفادت  أخرى،  جهة  ومن 
عام  في  بإصدار سندات  وقامت  القوي،  االئتماني  وتصنيفها  العالم  مستوى 
2020 بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية لتمويل العجز المالي. وتركزت 
اإلصدارات ضمن حكومة أبو ظبي والتي بلغت قيمة اصداراتها 15.1 مليار 
إمارتي  أصدرت  حين  في  المرتفع،  االئتماني  تصنيفها  من  مستفيدة  دوالر 
وتراوحت  دوالر.  مليار   2.0 حوالي  إلى  تصل  بقيمة  سندات  والشارقة  دبي 
عائدات تلك السندات من 0.75٪ إلى 4.0٪ بآجال استحقاق تتراوح ما بين 
للناتج المحلي اإلجمالي  العام  3 سنوات إلى 50 سنة. إال أن مستوى الدين 
بلغت  إذ  ما،  إلى حد  زال منخفضاً  ما  للحكومة(  التابعة  الكيانات  )باستثناء 
نسبته 38٪، وهو مرجح لالنخفاض في السنة المالية 2022-2023 في ظل 
عودة  مع  النمو  معدالت  وتزايد  النفط  أسعار  ارتفاع  من  الحكومة  استفادة 
الوضع المالي إلى تسجيل فائض في السنة المالية 2022- 2023. وقد تؤدي 
نفس تلك العوامل واالرتفاع المتوقع في الطلب الخارجي إلى انتعاش السياحة 
مما يساهم بدوره في إعادة توازن الحساب الجاري الخارجي في عام 2021 
وتسجيل فائض في العامين التاليين، بعد تسجيل عجز متوقع بنسبة -٪2.8 

من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020.

آفاق نمو إيجابية

مما  والسياحة،  والسفر  للتجارة  دولي  كمركز  مميزة  بمكانة  اإلمارات  تتمتع 
يساهم  قد  كما  العالمي.  االقتصاد  تعافي  تسارع  من  االستفادة  من  يمكنها 
نجاح معرض إكسبو 2020، والمزمع إقامته خالل العام الحالي، إضافة إلى 
مواصلة اتباع السياسات المرنة التي تستجيب للتطورات في الوقت المناسب، 
الجانب  وعلى  مرونته.  وزيادة  االقتصاد  على  دائم  إيجابي  تأثير  إحداث  في 
األخر، فقد يؤدي تغيير اتجاه السياسة النقدية األمريكية في وقت أقرب مما 
كان متوقعاً على خلفية مخاوف التضخم باإلضافة إلى تباطؤ النمو العالمي 
إلى جانب عودة تراجع أسعار النفط وااللتزامات الطارئة للشركات الحكومية 

إلى التأثير على آفاق النمو.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لإلمارات العربية املتحدة

20192020*2021*2022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

421353386386413مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

1.44.33.3-1.76.6٪ النمو السنوي

7.03.7-2.9-3.48.5٪ النمو السنوي                           النفطي     

3.33.43.4-1.05.1٪ النمو السنويغير النفطي     

٪ من الناجت  ميزان املالية العامة
احمللي اإلجمالي

0.8-7.1-3.3-1.01.4

٪ من الناجت احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

7.12.8-0.93.45.0

0.60.7-0.5-2.0-1.9٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت الدين العام
احمللي اإلجمالي

28.738.549.450.147.9

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: التضخم
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني     

الرسم البياني 4: االئتمان احمللي واملقدم للقطاع اخلاص   
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: مصرف اإلمارات املركزي، وبنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: مؤشر أسعار العقارات السكنية لدبي وأبو ظبي
)٪ على أساس سنوي(

)REIDIN( املصدر: ريدين

الرسم البياني 5: احلساب اجلاري ورصيد املالية العامة
)٪، من الناجت احمللي اإلجمالي(

املصدر: وزارة املالية، مصرف اإلمارات املركزي، صندوق النقد الدولي، تقديرات بنك الكويت الوطني   
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رصيد المالية العامة
الحساب الجاري
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مصر

أظهرت مصر مرونة ملحوظة أمام جائحة كورونا، بفضل إجراءات اإلغالق المبكر واالستجابة الخاصة بأوضاع الصحة العامة، تزامنا مع تنفيذ تدابير مالية 
ونقدية مهمة، مما ساهم في تعافي االقتصاد بشكل عام. ويستمر انخفاض مستويات العجز في كل من الميزانية والقطاع الخارجي، بينما سيبقى التضخم دون 
المعدالت المستهدفة. ورغم ذلك، اليزال االقتصاد المصري يواجه بعض المخاطر، من بينها عدم اليقين بشأن قوة تعافي االقتصاد العالمي، والتقدم في حملة 

التطعيم، والقدرة على المضي قدًما في إجراء المزيد من اإلصالحات، خاصة من الناحية الهيكلية لتعزيز نشاط القطاع الخاص.

بوادر التعافي االقتصادي تلوح في األفق

أدت إعادة الفتح التدريجي لألعمال واألنشطة خالل النصف الثاني من عام 
النمو االقتصادي إلى ٪2  2020، في ظل تخفيف قيود اإلغالق، إلى تسارع 
على أساس سنوي خالل الربع الثاني من السنة المالية 2021/2020 )أكتوبر 
- ديسمبر( مقابل 0.7٪ في الربع السابق، مما دفع متوسط معدل النمو إلى 
نحو 1.4٪ في النصف األول من السنة المالية الحالية. إال أنه على الرغم من 
هذا االتجاه الواعد، فإن حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والتقدم في 
حملة التطعيم المحلية، من الممكن أن تؤثر على وتيرة التعافي االقتصادي، 
ال سيما قطاع السياحة الذي يحظى بأهمية خاصة. لذلك، نتوقع نمًوا بنسبة 
كما  السابق.  العام  في   ٪3.6 مقابل   2021/2020 المالية  السنة  في   ٪2.5
من  المتوسط، مستفيداً  المدى  على   ٪5 إلى حوالي  النمو  يتعافى  أن  نتوقع 
إذا  الدولي  النقد  من صندوق  المتاح  والدعم  باإلصالحات  السلطات  التزام 

اقتضت الحاجة.

استمرار تحسن الوضع المالي

استمرت جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز أوضاع الميزانية على قدم وساق 
خالل هذا العام الحافل بالتحديات.  إذ بلغ العجز حوالي 4.4٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي خالل األشهر السبعة األولى من العام المالي 2021/2020 
الماضي، محققا  العام  من  الفترة  نفس  مقابل 4.6٪ خالل  يناير(   - )يوليو 
فائضاً أولًيا نسبته 0.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالنظر للسنة المالية 
في مجملها، فمن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
مقابل 7.9٪ في السنة المالية 2020/2019 وأن يستقر عند مستوى ٪6.5 
بزيادة اإليرادات من خالل تحديث األنظمة  المتوسط، مدعوماً  المدى  على 
الضريبية وترشيد اإلنفاق. ومع ذلك، فإن الزيادة التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا 
في رواتب موظفي القطاع العام ورفع الحد األدنى لألجور بنسبة 20٪، رغم 
وجود ما يبررها، قد تضيف نفقات بنحو 2.4 مليار دوالر إلى ميزانية السنة 

مما قد يزيد من الضغوط على المالية للدولة.

يكون  أن  نتوقع  لذلك،  االقتراض.  طريق  عن  العجز  يمول  أن  المتوقع  ومن 
حجم االقتراض الخارجي أكبر من االقتراض المحلي خالل العام المقبل سعياً 
العالمية حالياً.  الفائدة  الدين في ظل انخفاض أسعار  لخفض تكلفة خدمة 
حدوث   2021/2020 المالية  للسنة  المعدلة  الميزانية  حسب  المتوقع  ومن 
زيادة طفيفة في نسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى ٪82.7 
)مقابل 82.5٪ في السنة المالية 2020/2019(، ثم االنخفاض إلى ٪77.5 
في السنة المالية 2022/2021. وتبدو هذه األهداف طموحة، خاصة في حال 

استمرار الجائحة لفترة أطول.

استمرار تأثير تداعيات الجائحة على القطاع الخارجي

في ظل تأثر القطاعات الرئيسية بتداعيات الجائحة، فقد اتسع عجز الحساب 
الجاري إلى 2.8 مليار دوالر )2.7٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( خالل الربع 
األول من السنة المالية 2021/2020 )يوليو-سبتمبر( مقابل 1.4 مليار دوالر 
)1.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( في العام الماضي. ويمكن أن يصل العجز 
إلى 4.0٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في مجمل السنة المالية 2021/2020، 
تعافي  احتمال  مع  القادمة،  السنوات  في  إلى حوالي ٪2.5  يتحسن  أن  قبل 

قطاع السياحة والتجارة وأسعار الغاز.

كما ارتفع االحتياطي األجنبي من أدنى مستوى له عند 36 مليار دوالر في مايو 
إلى 40.2 مليار دوالر في فبراير )حوالي ثمانية أشهر من الواردات(، وذلك 
تحصل  أن  المفترض  فمن  لذلك،  إضافة  المال.  رأس  تدفقات  زيادة  بفضل 
مصر قريًبا على الشريحة الثالثة بقيمة 1.6 مليار دوالر من قرض صندوق 
النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية 5.2 مليار دوالر. وبالتالي، نعتقد 
الجائحة  قبل  ما  مستويات  إلى  تعافياً  يشهد  سوف  األجنبي  االحتياطي  أن 
ضوء  في  وذلك  المقبلة،  القليلة  السنوات  خالل  دوالر  مليار   45.5 البالغة 
الجهود المبذولة لمواصلة اإلصالحات وتدني أسعار الفائدة الحقيقية التي ال 

تزال جاذبة إلى حد ما.

انخفاض التضخم يدعم السياسة النقدية التيسيرية

على الرغم من االرتفاع األخير في أسعار السلع والطاقة والزيادة المحتملة 
للطلب في ظل تعافي النشاط االقتصادي، فإننا نتوقع أن يظل التضخم تحت 
وهو   ،2020 عام  في   ٪5.1 الحضري  التضخم  متوسط  بلغ  فقد  السيطرة. 
في   ٪  4.5 إلى  الهبوط  اتجاه  واصل  إذ   ،2005 عام  منذ  له  مستوى  أدنى 
فبراير 2021. ومن المتوقع أن يسهم استمرار اإلصالحات وتحسن األسس 
االقتصادية في الحد من انتقال التسارع المحتمل في التضخم األجنبي إلى 

األسعار المحلية من خالل االستقرار النسبي لسعر الصرف.

وعلى الرغم من أن التضخم ال يزال دون المعدل المستهدف 7٪ )± 2٪(، إال أن 
البنك المركزي المصري أبقى على معدالت الفائدة دون تغيير خالل اجتماعيه 
األولين لعام 2021. ومن المحتمل أن يكون الدافع وراء ذلك هو الحاجة إلى 
الحفاظ على معدالت فائدة مرتفعة نسبًيا للحفاظ على تدفقات رأس المال 
وتجنب أي انعكاسات مفاجئة. ومع ذلك، ال يزال لدى البنك المركزي المصري 
عملية  لدعم  بحذر  النقدية  السياسة  قيود  تخفيف  لمواصلة  المجال  بعض 

التعافي االقتصادي وتقليل كلفة خدمة الدين.

قوة القطاع المصرفي في ظل تسارع نمو االئتمان

ظل أداء القطاع المصرفي مرًنا في ظل تحقيق نمو ائتماني قوي، إذ ساعده 
لتشجيع  السلطات  الفائدة وجهود  أسعار  في  التدريجي  االنخفاض  ذلك  في 
المصري  المركزي  البنك  والمتوسطة. كما أطلق  الصغيرة  الشركات  إقراض 
مبادرة تمويل عقاري بقيمة 100 مليار جنيه تستهدف مشتري المنازل من ذوي 
وارتفع  عاًما.   30 إلى  فترات سداد تصل  مع  والمتوسط،  المنخفض  الدخل 
نمو االئتمان المحلي بشكل حاد إلى 23٪ في ديسمبر مقابل 7.6٪ في العام 
الماضي. ومن المتوقع أن يظل االئتمان مرتفًعا خالل العامين المقبلين قبل أن 

يتباطأ فيما بعد عند تالشي أثر إجراءات تعزيز االئتمان.

استمرار تحديات الحفاظ على النمو القوي

بذلت مصر جهوًدا كبيرة لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي، مما ساهم في 
تحقيق بعض المرونة في مواجهة تداعيات الجائحة. ومع ذلك، فال يزال أمام 
التركيز  إلى  الحكومة  إذ ستحتاج  التحديات.  العديد من  المصري  االقتصاد 
للنمو  األساسي  المحرك  الخاص  القطاع  وجعل  األعمال  بيئة  تحسين  على 
من  الحد  في  الشامل  االقتصادي  النمو  تحقيق  يساعد  وسوف  االقتصادي. 
من  الكبيرة  األعداد  الستيعاب  الالزمة  العمل  فرص  وخلق  الفقر  معدالت 

المصريين الذين يدخلون سوق العمل.

15إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2021 بنك الكويت الوطني  

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2023-2021



اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية ملصر

سنة مالية
20/19

سنة مالية
21/20

سنة مالية
22/21

سنة مالية
23/22

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

331354386428مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

3.62.55.05.5٪ النمو السنوي

٪ من الناجت احمللي  ميزان املالية العامة
اإلجمالي

7.9-7.0-6.5-6.5-

٪ من الناجت احمللي الدين العام
اإلجمالي

82.583.080.075.0

5.74.24.35.2٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت احمللي احلساب اجلاري
اإلجمالي

4.5-4.0-2.9-2.0-

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: التضخم
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، البنك املركزي املصري وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: رصيد املالية العامة
)٪ من إجمالي الناجت احمللي(

املصدر: Refinitiv، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: Refinitiv، البنك املركزي املصري وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: معدالت الفائدة   
)٪(

املصدر: Refinitiv، البنك املركزي املصري  

الرسم البياني 5: رصيد احلساب اجلاري
)٪ من إجمالي الناجت احمللي(

املصدر: Refinitiv، البنك المركزي المصري وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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البيانات االقتصادية اإلقليمية والتوقعات
2023* 2022* 2021* 2020* 2019 2018 2017 وحدة

البحرين
41.6 38.7 36.2 34.5 38.6 37.7 35.4 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
3.5 4.3 2.1 5.8- 1.9 2.0 3.8 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
4.4 9.0 4.4- 0.1- 2.2 1.3- 0.7- على أساس سنوي ٪ القطاع النفطي
3.3 3.3 3.6 7.1- 1.9 2.7 4.9 على أساس سنوي ٪ القطاع غير النفطي

3.5- 4.4- 7.2- 12.8- 4.7- 6.3- 10.0- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
3.8- 4.1- 3.5- 9.4- 2.1- 6.5- 4.5- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.4 1.0 0.9 2.3- 1.0 2.1 1.4 على أساس سنوي ٪ التضخم

الكويت
139.5 131.6 124.3 103.6 135.7 140.6 120.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.9 5.0 1.2 8.0- 0.7- 1.2 4.7- على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
5.0 7.0 1.0- 8.0- 2.0- 0.2 9.0- على أساس سنوي ٪ القطاع النفطي
2.5 2.5 4.0 8.0- 1.0 2.7 1.7 على أساس سنوي ٪ القطاع غير النفطي

10.0- 12.0- 17.0- 28.0- 9.5- 3.0- 8.9 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
13.0 13.0 13.0 4.0 16.3 14.1 8.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
3.0 3.0 2.5 2.1 1.1 0.6 1.5 على أساس سنوي ٪ التضخم

 عمان
77.8 74.5 71.4 61.5 76.2 79.7 70.5 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
2.3 4.5 2.1 5.7- 0.9- 1.0 0.3 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.1 7.0 2.0 2.5- 0.2 2.3 3.0- على أساس سنوي ٪ القطاع النفطي
2.4 2.6 2.2 8.0- 1.7- 0.1 2.8 على أساس سنوي ٪ القطاع غير النفطي

6.4- 7.9- 11.0- 15.1- 9.0- 8.6- 13.9- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
5.3- 6.0- 7.2- 9.3- 5.4- 5.4- 15.2- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.5 2.1 2.8 0.8- 0.1 0.9 1.6 على أساس سنوي ٪ التضخم

قطر
171.1 163.8 157.6 146.8 175.8 183.3 166.9 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.1 2.7 3.3 3.7- 0.8 1.2 3.1- على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.5 1.3 2.1 2.3- 1.0- 1.1- 4.0- على أساس سنوي ٪ القطاع النفطي
3.5 3.5 4.0 4.5- 2.4 2.2 0.9- على أساس سنوي ٪ القطاع غير النفطي
0.3 0.2- 0.8- 4.2- 1.0 2.3 6.5- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
0.9 0.7 0.4- 5.0- 2.4 9.1 3.7 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.3 1.2 3.9 2.6- 0.9- 0.1 0.4 على أساس سنوي ٪ التضخم

السعودية
862.7 823.1 795.4 700.1 793.0 786.5 686.5 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.5 3.2 1.1 4.1- 0.3 2.4 0.8- على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
3.9 4.1 0.7- 6.7- 3.6- 3.1 3.2- على أساس سنوي ٪ القطاع النفطي
3.2 2.6 2.2 2.3- 3.3 2.2 1.2 على أساس سنوي ٪ القطاع غير النفطي

2.5- 3.1- 4.0- 11.2- 4.5- 5.9- 8.2- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
1.3 1.4 1.6 1.6- 4.8 9.2 1.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.0 2.0 2.8 3.4 1.2- 2.5 0.8- على أساس سنوي ٪ التضخم

اإلمارات
412.9 386.2 385.7 352.6 421.4 422.5 385.9 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.3 4.3 1.4 6.6- 1.7 1.2 2.4 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
3.7 7.0 2.9- 8.5- 3.4 2.5 3.2- على أساس سنوي ٪ القطاع النفطي
3.4 3.4 3.3 5.1- 1.0 0.7 4.8 على أساس سنوي ٪ القطاع غير النفطي
1.4 1.0 3.3- 7.1- 0.8- 2.0 1.4- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
5.0 3.4 0.9 2.8- 7.1 9.6 7.1 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
0.7 0.6 0.5- 2.0- 1.9- 3.1 2.0 على أساس سنوي ٪ التضخم

  مصر )السنة املالية( 
427.8 386.5 353.6 331.4 303.2 250.9 235.4 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

5.5 5.0 2.5 3.6 5.6 5.3 4.2 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
6.5- 6.5- 7.0- 7.9- 8.2- 9.7- 10.7- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
2.0- 2.9- 4.0- 4.5- 3.6- 2.4- 6.1- من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
5.2 4.3 4.2 5.7 13.9 20.8 23.5 على أساس سنوي ٪ التضخم

البيانات الدولية
وحدة

60.0 60.0 62.0 42.0 64.3 71.5 54.9 دوآلر للبرميل سعر خام برنت )متوسط السنة (
- - - 363.4 424.94 437.6 428.6 مؤشر مؤشر أسعار السلع* 
- - - 0.872 0.894 0.872 0.833 1 دوالر = يورو اليورو مقابل الدوالر*
- - - 0.25 1.75 2.5 1.5 ٪ سعر الفائدة بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي
- - - 2367.3 2358 1884 2103 مؤشر * MSCI مؤشر سوق األسهم العاملي

- 3.7 4.0 3.4- 0.8 1.2 2.0 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )صندوق النقد 
الدولي / بنك الكويت الوطني(

- 4.4 6.0 3.3 2.8 3.5 3.8 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي العاملي )صندوق النقد الدولي(
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