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اآلفاق االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي ومصر

على الرغم من تباطؤ حاالت اإلصابة بسالالت فيروس كوفيد-19 في معظم دول العالم، إال أن النمو العالمي ما زال يرزح تحت الضغوط نظراً لما تسببت به حرب 
أوكرانيا من صدمة مدوية في أسعار السلع األساسية، هذا إلى جانب مخاطر الركود االقتصادي في أوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية الرئيسية 
للحد من ارتفاع معدالت التضخم التي بلغت مستويات لم نشهدها منذ زمن بعيد. وفي المقابل، تحسنت آفاق النمو االقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي نظراً الرتفاع أسعار النفط في عام 2022 لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خالل 11 عام، وسجلت ميزانيات كافة الدول الخليجية فوائض مالية. 
وتشمل المخاطر الرئيسية عدد من العوامل التي تتضمن التراجع الحاد ألسعار النفط، وعدم االستقرار المالي على مستوى العالم نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة، 
والتداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع األساسية غير المرتبطة بالطاقة. من جهة أخرى، قد تستمر موجة ارتفاع أسعار النفط، والتقدم السريع في وتيرة 

اإلصالحات االقتصادية التي تعزز إمكانات النمو وتقلل من المخاوف بشأن تأثير التحول العالمي في مجال الطاقة.

ضغوط الحرب األوكرانية وتشديد السياسات النقدية تؤثر على نمو االقتصاد 
العالمي 

من  ألكثر  استمرت  والتي  الجائحة،  تداعيات  من  االقتصادي  التعافي  بدأ 
النمو  دعم  في  ساهم  مما  العالم،  دول  معظم  في  األفق  في  يلوح  عامين، 
االقتصادي المقدر للعام الحالي لحوالي 3.6٪ وفقاً لصندوق النقد الدولي. 
ويعتبر هذا المستوى قريباً من متوسطه التاريخي وان كان أقل من معدل النمو 
تداعيات  من  التعافي  خلفية  على  الماضي  العام  في   ٪6.1 بنسبة  المسجل 
الجائحة. وعلى الرغم من ذلك، تشير الصورة الحقيقية لألوضاع إلى وقوع 
النمو االقتصادي تحت طائلة الضغوط. ويبدو أن الحرب الروسية األوكرانية 
ستستمر، والتي، بصرف النظر عن التكلفة البشرية الباهظة، نتج عنها صدمة 
هذا  الفقيرة،  الدول  خاصة  بصفة  بها  يشعر  األساسية،  السلع  أسعار  في 
إلى جانب إمكانية تعرض اقتصاد أوروبا بالكامل لحالة من الركود وتصاعد 
التوترات الجيوسياسية في أماكن أبعد من ذلك بكثير. ومن جهة أخرى، تباطأ 
التي  الصارمة  اإلغالق  إجراءات  بسبب  حاد  بشكل  الصيني  االقتصاد  نمو 
فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كوفيد-19، وقد تستمر تلك اإلجراءات 
سالسل  على  الضغوط  تزايد  إلى  التطورات  تلك  وأدت  الوقت.  من  لفترة 
التوريد العالمية التي تواجه صعوبات عديدة نتيجة تعافي اإلنفاق من تداعيات 

الجائحة ونقص العمالة، ما زاد من تعطيل أنشطة االعمال.

من جهة أخرى، تواجه البنوك المركزية الرئيسية في الدول المتقدمة - بعد أن 
لجأت إلى سياسات التيسير النقدي لدعم النمو أثناء الجائحة – مخاطر ارتفاع 
معدالت التضخم بمستويات حادة للمرة األولى منذ عقود. إذ قرر االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي تأجيل تشديد السياسة النقدية في العام الماضي لدعم 
النمو االقتصادي، إال ان معدل التضخم تجاوز االن أكثر من 8٪، ومن المقرر 
أن يرفع أسعار الفائدة من مستويات العام الماضي القريبة من الصفر إلى نحو 
3٪ بنهاية العام الحالي، والبدء في عكس برنامج التيسير الكمي الضخم خالل 
فترة الصيف. وسيؤثر تشديد السياسة النقدية على االقتصاد األمريكي )بما 
في ذلك أسعار األصول الضعيفة والدوالر األمريكي القوى(، إال اننا نرى أنه ما 
يزال من الممكن تجنب الركود. أما في أوروبا، فيواجه البنك المركزي األوروبي 
تحديات مشابهة، لكنه من المرجح أن يتجه إلى تشديد سياساته النقدية بوتيرة 
أبطأ، نظراً للمخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها نمو اقتصاد منطقة اليورو 
بسبب حرب أوكرانيا )بما في ذلك حظر االتحاد األوروبي المقترح على واردات 
النفط الروسي(. وعلى الرغم من إمكانية تراجع بعض الضغوط الحالية على 
االقتصاد العالمي العام المقبل )بما في ذلك ضغوط سلسلة التوريد وارتفاع 

معدالت التضخم(، إال أنه من غير المرجح تزايد نمو االقتصاد العالمي.

تتحرك في مسار تصاعدي بصفة عامة،  برنت  زالت أسعار مزيج خام  وما 
إذ تراوحت األسعار في نطاق 100-115 دوالر للبرميل في أبريل/مايو، رغم 
تراجعها من أعلى مستوياتها المسجلة في مارس. وتشير توقعاتنا، المتحفظة 
نسبياً، لوصول سعر خام برنت نحو 100 دوالر للبرميل هذا العام و85 دوالراً 
في عام 2023، إال اننا نرى ان المخاطر على المدى القريب تميل نحو االتجاه 
الصعودي. وعلى الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي من شأنه أن يضر بالطلب 
على النفط، إال إن مخاطر ارتفاع األسعار نتيجة ضعف العرض تبدو أكبر. 
وتشمل تلك المخاطر انخفاض اإلنتاج الروسي، واألهم من ذلك، تردد أو عدم 
قدرة أعضاء األوبك وحلفائها على زيادة اإلنتاج بسرعة أكبر لتعويض النقص. 
ويعكس ذلك الوضع مصاعب توصل التحالف التفاق، ومحدودية القدرة على 
زيادة الطاقة اإلنتاجية، واالعتقاد بأن السوق سوف يهدأ قريباً بسبب زيادات 

العرض المخطط لها مسبقاً.

اقتصادات دول الخليج تستفيد من ارتفاع أسعار النفط

أدت  انها  إال  النفط،  التي احدثتها صدمة أسعار  العالمية  للتداعيات  خالفاً 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  االقتصادي  النمو  آلفاق  ملحوظ  تحسن  إلى 
المصدرة للنفط. وستسجل أرصدة المالية العامة لكافة دول مجلس التعاون 
الخليجي فوائض مالية هذا العام، مما سيقلل من الحاجة إلى اللجوء لتدابير 
االقتصادية.  األنشطة  على  يؤثر  قد  والذي  الدول  بعض  في  المالي  الضبط 
إلى أعلى  المحلي اإلجمالي  الناتج  من جانب آخر، سوف تتسارع وتيرة نمو 
مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عقد عند 6.4٪، وقد تشهد مستويات أقوى 
األوبك  قبل  من  لها  المخطط  المعدالت  عن  النفط  إنتاج  زاد  إذا  ذلك  من 
وحلفائها.  وفي ذات الوقت، تفوق أداء أسواق األسهم الخليجية على مؤشرات 
ومن  العالم،  مستوى  على  المكثفة  البيع  عمليات  ظل  في  الرئيسية  األسواق 
المنطقة ضمن مستويات جيدة  بين دول  الديون  أن يستمر مستوى  المرجح 
التضخم  النفط وانخفاض اإلصدارات. كما سيواصل  ارتفاع أسعار  في ظل 
ارتفاعه، إال انه من المتوقع أن يبقى منخفضاً مقارنة بالمعدالت الحالية التي 
تشهدها االقتصادات المتقدمة بسبب مزيج من العوامل التي تتضمن ضوابط 
األسعار، وضعف سوق العقارات السكنية، وربط العمالت الخليجية بالدوالر 
األمريكي الذي يشهد أداًء قوياً، مما سيحافظ على انخفاض أسعار الواردات. 
وعلى الرغم من توقعاتنا التي تشير إلى انخفاض أسعار النفط )ونمو إنتاج 
النفط( في عام 2023، إال أنه من المقرر أن يظل األداء االقتصادي في دول 
مجلس التعاون الخليجي قوياً بصفة عامة. وفي المتوسط، قد تأتي الكويت 
عامي  في  المنطقة  على مستوى  نمواً  الخليجية  الدول  كأسرع  الصدارة  في 
2022-2023 بفضل انتعاش إنتاج النفط. أما فيما يتعلق بالنمو غير النفطي، 
يتوقع أن تحتل قطر مركز الصدارة بدعم من التدفق المتوقع للزوار لحضور 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت الحق من هذا العام.

وتتسم النظرة اإليجابية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بتوازن المخاطر 
مع التوقعات، والتي من وجهة نظرنا تميل أكثر إلى الجانب السلبي. وقد يؤدي 
اتساع نطاق الحرب في أوكرانيا او تفاقم حدتها إلى دفع االقتصاد العالمي 
إلى حالة من الركود، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، حتى 
المنطقة  اقتصادات  نمو  على  يؤثر  ما  االمدادات،  على  القيود  استمرت  لو 
والتوازن المالي. كما قد يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى إضعاف االقتصاد 
العالمي وزعزعة االستقرار المالي. وعلى الرغم من استفادة منطقة الخليج 
من ارتفاع أسعار الطاقة، إال إن ارتفاع أسعار السلع األساسية غير المرتبطة 
بالطاقة، بما في ذلك المواد الغذائية، قد يضر بالنمو ويثير المخاوف بشأن 
األمن االقتصادي على المستوى اإلقليمي. وفي ذات الوقت، قد يؤدي تصاعد 
تغير  معالجة  تدابير  في  البطيء  والتقدم  اإلقليمية  الجيوسياسية  التوترات 
فقد  المقابل،  وفي  المنطقة.  تجاه  المستثمرين  معنويات  تدهور  إلى  المناخ 
على  المتوقع  من  أسرع  تقدم  إحراز  مع  الطاقة  أسعار  ارتفاع  موجة  تستمر 
صعيد اإلصالحات االقتصادية مما يعزز النمو طويل األجل ويساهم في الحد 

من المخاطر المرتبطة بانتقال العالم إلى عصر ما بعد الوقود األحفوري.

وفي مصر، أدت تداعيات الحرب األوكرانية واالنخفاض المفاجئ لقيمة الجنيه 
المصري في مارس إلى تزايد األسعار وتسبب ذلك في قيام البنك المركزي 
بتشديد السياسة النقدية بصفة حادة، ما أضر بشدة بآفاق النمو على المدى 
القريب. إال أن تدابير الدعم المالي من الدول الخليجية وصندوق النقد الدولي 
ستساهم في تعزيز االقتصاد خالل األزمة، وفي غياب المزيد من الصدمات، 
النمو  يتعافى  أن  المقرر  من  االقتصادية،  باإلصالحات  الحكومة  التزام  ومع 

االقتصادي العام المقبل.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

20202021*2022*2023*

1.41.72.02.0تريليون دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

5.02.96.43.4-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

0.111.13.5-5.9-٪ النمو السنوي                           النفطي    

4.44.73.73.4-٪ النمو السنويغير النفطي     

0.71.92.82.4٪ النمو السنويالتضخم

1.17.15.0-10.0-٪ من الناجت الرصيد املالي

2.714.821.816.6٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: سعر خام برنت وإنتاج دول اخلليج النفطي

املصدر: وكالة الطاقة الدولية، األوبك تقديرات بنك الكويت الوطني، املتوسط السنوي لسعر النفط

الرسم البياني 4: وضع املالية العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي  
)٪ من الناجت(

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق االقتصادي العاملي إبريل 2022

الرسم البياني 3: الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون اخلليجي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: منو الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون
)٪ النمو السنوي(

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

۱٤

۱٥

۱٦

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۰

۲۰

٤۰

٦۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۲۰۱۷ ۲۰۱۹ ۲۰۲۱ ۲۰۲۳

انتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط
(مليون برميل يومياً، الجانب األيمن)

سعر خام برنت

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۲۰۱۷ ۲۰۱۹ ۲۰۲۱ ۲۰۲۳

العالم
منطقة اليورو

الواليات المتحدة 
الشرق األوسط وغرب اسيا

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۲۰۱۷ ۲۰۱۹ ۲۰۲۱ ۲۰۲۳

الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج غير النفطي

۱۲-

۱۰-

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۱۲-

۱۰-

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۲۰۱۷ ۲۰۱۹ ۲۰۲۱ ۲۰۲۳
۰

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۰

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹
۲۰۲۲ ۲۰۲۳

البحرين الكويت عمان قطر السعودية اإلمارات

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2023-2022



البحرين

سيساهم ارتفاع أسعار النفط، واالنتعاش االقتصادي في اعقاب الجائحة، والمساعدات المالية المستمرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إنتاج النفط 
في تعزيز معدل النمو إلى 3٪ في عام 2022، متخطياً بذلك معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ما قبل الجائحة. وأعلنت الحكومة بنهاية عام 2021 عن خطة 
طموحة لإلصالح والتنمية االقتصادية بقيمة 30 مليار دوالر، والتي في حال تنفيذها، ستعزز آفاق النمو االقتصادي على المدى المتوسط. كما يتوقع أن تتجه 
الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام، متجاوزة بذلك الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بحلول عام 2024، وإن كان استمرار ارتفاع مستويات الدين ما يزال من 
أبرز مصادر القلق الرئيسية. وتشمل المخاطر تراجع أسعار النفط أو عدم تنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي بالكامل، في حين أن التطبيق الناجح لبرنامج 

اإلصالح قد يعزز النمو االقتصادي ويرفع درجة التصنيف االئتماني.

االقتصادي  االنتعاش  تعزيز  في  النفط  أسعار  ارتفاع  يساهم  أن  المتوقع  من 
للبحرين، والذي بدأ يحرز تقدماً ملحوظاً بالفعل في ظل تراجع الضغوط الناجمة 
عن الجائحة، واعتماد برنامج إصالح شامل، والدعم المالي المستمر من دول 
مجلس التعاون الخليجي. وبعد نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.2٪ العام 
بذلك  ليتخطى   ،2022 عام  في  بنسبة ٪3.0  نمواً  يسجل  أن  يتوقع  الماضي، 
مستويات ما قبل الجائحة )الرسم البياني 1(. وعلى الرغم من أن البحرين تعتبر 
أحد االقتصادات األكثر تنوعاً على مستوى منطقة الخليج، إال أنها ستستفيد أكثر 
من غيرها من ارتفاع عائدات النفط نظراً لمواطن الضعف التي تعاني منها أوضاع 
المالية العامة، والتي يهدف برنامج اإلصالح االقتصادي لمعالجتها. وقد تسجل 
الميزانية في عام 2022 أول فائض مالي منذ 14 عاماً، متجاوزة بذلك هدفها 

)الذي تأخر بسبب الجائحة( المتمثل في تحقيق التعادل بحلول عام 2024.

اإلصالح االقتصادي يعزز آفاق النمو على المدى المتوسط

من المتوقع أن يصل نمو االقتصاد غير النفطي إلى 3٪ في عام 2022 –بمعدل 
باحتواء  المتعلقة  القيود  رفع  بفضل  وذلك   – الماضي  العام  من  قلياًل  أفضل 
فيروس كوفيد-19 إلى حد كبير خالل الربع األول من عام 2022، مع افتراض 
عدم إعادة فرضها وفقاً للسيناريو االساسي لتوقعاتنا. كما أنه من المقرر استمرار 
تعافي قطاعي السياحة والضيافة، مع استفادة القطاع المالي الذي يعتبر من أهم 
القطاعات الرئيسية )20٪ من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي( من تحسن 
أنشطة األعمال وارتفاع أسعار الفائدة. ومن شأن ذلك أن يساعد في تعويض 
التأثيرات السلبية على أنشطة األعمال نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية 
العامة. وفي ذات الوقت، من المتوقع نمو قطاع الهيدروكربون هامشياً نتيجة زيادة 
اإلنتاج المخطط له من قبل األوبك وحلفائها، بنسبة 3.6٪ في عام 2022 مع 

ارتفاع إنتاج النفط الخام من 193 ألف برميل يومياً إلى 200 ألف برميل يومياً.

وترتكز آفاق النمو على المدى الطويل إلى خطة الحكومة للتعافي االقتصادي والتي 
من المقرر تطبيقها على مدار عدة سنوات بقيمة تصل إلى 30 مليار دوالر بعد 
اإلعالن عنها بنهاية العام الماضي. وتشمل الخطة تشييد خمس مدن ساحلية، 
وتوسيع البنية التحتية وطرق التجارة، وخلق 20 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين 
بحلول عام 2024، هذا إلى جانب تطبيق العديد من اإلصالحات التنظيمية بهدف 
جذب 2.5 مليار دوالر من االستثمارات األجنبية المباشرة بحلول عام 2023، 
والعمل على تنمية عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة، والخدمات 
اللوجستية، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات. وسوف يساهم نجاح تلك الخطة 
في تعزيز آفاق النمو. إذ تشمل الخطة أيضاً برنامجاً لتحديث وزيادة سعة إنتاج 
مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية - بابكو- )المتوقع في النصف الثاني من 
عام 2024( بنسبة 42٪ ليصل إلى 380 ألف برميل يومياً وزيادة إنتاج حقل النفط 
الصخري في منطقة خليج البحرين الذي تم اكتشافه مؤخراً. كما أعلنت الحكومة 
أيضا استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2060 

من خالل استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون المنبعث من األنشطة الصناعية.

ارتفاع التضخم على خلفية تزايد أسعار المواد الغذائية وفرض ضرائب جديدة

قفز معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة خالل 6 سنوات بوصوله إلى 
3.2٪ على أساس سنوي في فبراير 2022 فيما يعزى في الغالب لمضاعفة 
ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ اعتباراً من يناير الماضي. وسيؤدي ذلك إلى 
جانب عدد من العوامل األخرى التي تتضمن تعافي الطلب، وارتفاع أسعار السلع 
العالمية إلى دفع التضخم لالرتفاع إلى 3.0٪ في المتوسط في عامي 2022- 
2023، والذي ما يزال يعد متوسطاً معتدالً )الرسم البياني 2(. كما تم رفع أسعار 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2022 تماشياً مع قرارات الفيدرالي 

األمريكي، ومن المتوقع تطبيق المزيد من تدابير التشديد النقدي هذا العام، مما 
قد يؤدي للحد من الضغوط التضخمية. وفي ذات الوقت، فقد ارتفع االئتمان 
المقدم من مصارف التجزئة بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي في فبراير 2022، 

مدعوماً بتمديد برنامج تأجيل سداد مستحقات القروض حتى يونيو 2022.

التوازن المالي يلوح في األفق بفضل ارتفاع أسعار النفط

المالي  التوازن  استندت الحكومة في وضع أهدافها المعدلة في إطار برنامج 
للبرميل  إلى عدة افتراضات من ضمنها وصول سعر برميل النفط 60 دوالراً 
في 2022-2024، والذي يبدو اآلن متحفظاً للغاية. ونتوقع تأرجح الميزانية من 
تسجيل عجز بنسبة 3.7٪ من الناتج المحلي في عام 2021 )وفقاً لما حددته 
الحكومة( إلى فائض صغير خالل العامين الحالي والمقبل. وباإلضافة إلى القفزة 
التي ستشهدها اإليرادات النفطية، من المقرر أن تنمو اإليرادات غير النفطية 
بنحو 6.2٪ من الناتج المحلي في عامي 2022-2023 )3.4٪ في عام 2018( 
على خلفية رفع ضريبة القيمة المضافة وتحسن تحصيل اإليرادات. كما تبدو 
الحكومة عازمة على التمسك بمبادرات برنامج التوازن المالي لترشيد النفقات بما 
في ذلك تقليل القوى العاملة وخفض الدعوم، وتعزيز التزامها ببرنامج اإلصالح 
الناتج المحلي بحلول عام  إنفاق 20٪ من  البحرين  االقتصادي. كما تستهدف 

2024، مقابل مستويات الذروة المسجلة مؤخراً والبالغة 28.7٪ في عام 2020.

وساهمت تلك الخطوات في تثبيت التصنيف االئتماني للبحرين )ستاندرد أند 
بورز: +B، وفيتش: +B( وإن كانت تلك المستويات أدنى من درجة االستثمار. 
وما يزال ارتفاع مستويات الدين الحكومي من أبرز مصادر القلق، خاصة في 
ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية 
نسبياً )43٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(. إال انه نظراً لتحسن الوضع المالي 
ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، فإن هدف الحكومة المتمثل في تحقيق االستقرار 
ثم خفض مستوى الدين إلى الناتج من 115٪ في عام 2020 يبدو اآلن قاباًل 
للتحقيق. وسيؤدي التقدم المستمر لإلصالحات االقتصادية في إطار برنامج 
التوازن المالي لتعزيز مدفوعات برنامج المساعدات المالية الخليجية بقيمة 10 
مليار دوالر المتفق عليه في عام 2018، مما يساهم في دعم مستويات السيولة.

الحساب الجاري يتحول لتسجيل فائض وتحسن االحتياطيات

الحساب  إذ سجل  ملحوظاً،  تحسناً  الخارجي  الوضع  الوقت، شهد  نفس  في 
الجاري العام الماضي أول فائض له خالل 7 سنوات بنسبة 6.7٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي مدعوماً بارتفاع صادرات األلمنيوم والحديد وانتعاش السياحة 
فائض  تسجيل  الجاري  الحساب  يواصل  أن  نتوقع  عامة،  وبصفة  الوافدة. 
بناء  إعادة  في  ذلك  يساهم  التوقعات. وسوف  فترة  مناسبة خالل  بمستويات 
احتياطيات النقد األجنبية لدى البنك المركزي والتي بلغت 4.3 مليار دوالر في 
فبراير 2022 )بما يكفي لتغطية أقل من ثالثة أشهر من الواردات(، وتحسين 

المرونة في مواجهة أي صدمات خارجية أخرى.

التراجع  في  االقتصادي  النمو  آفاق  تهدد  التي  الرئيسية  المخاطر  وتتمثل 
المفاجئ ألسعار النفط، وهو األمر الذي من شأنه أن يعكس التحسن األخير 
أهداف  تنفيذ  استكمال  وعدم  والخارجية،  المالية  األوضاع  شهدته  الذي 
قد  كما  أو سياسية.  اجتماعية  معارضة  أي  في ظل  المالي  التوزان  برنامج 
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم ديناميكيات ديون القطاع العام وارتفاع 
أو  النفط  ارتفاع أسعار  يؤدي  الدين. ومن جهة أخرى، قد  مستويات خدمة 
تسريع وتيرة تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي بنجاح إلى تحسين معدالت 

النمو غير النفطي ورفع التصنيف االئتماني السيادي للبحرين.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للبحرين

20202021*2022*2023*

35394342مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

4.92.23.02.7-٪  النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

0.33.62.5-0.1-٪  النمو السنويالنقطي

6.02.83.02.8-٪  النمو السنويغير النفطي

0.63.22.8-2.3-٪  النمو السنويالتضخم )متوسط(

3.72.50.7-12.8-٪ من الناجت التوازن املالي

114.5113.6110.5108.7٪ من الناجت الدين احلكومي

9.36.77.66.7-٪ من الناجت احلساب احلالي

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: التضخم في أسعار املستهلكني
)٪ النمو السنوي(

املصدر: وزارة املالية، هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: عجز املالية العامة والدين العام  
)٪ من الناجت(

املصدر: مصرف البحرين املركزي 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: التسهيالت االئتمانية من مصارف قطاع التجزئة   
)٪ النمو السنوي(

املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية 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

من المتوقع ارتفاع وتيرة النمو االقتصادي هذا العام بدعم من تحسن اإلنفاق االستهالكي، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة. ومن المقرر ان يساهم ارتفاع 
أسعار النفط في دعم النمو نظراً العتماد االقتصاد على النفط. كما يتوقع ان تسجل ميزانية العام الحالي فائض مالي كبير، والذي يعتبر األول منذ عام 2014، 
ما يساهم في تخفيف قيود السيولة التي شهدتها الحكومة مؤخراً. وتشمل المخاطر التي تهدد آفاق النمو الحساسية الشديدة تجاه تقلبات أسعار النفط، 
وضعف النمو العالمي، والتحديات التشريعية المستمرة مما قد يعيق اإلصالحات الالزمة لتحقيق االستدامة المالية، والتنويع االقتصادي، والتحول لمرحلة ما 

بعد استخدام الوقود األحفوري.

ارتفاع النمو االقتصادي في عام 2022 معوضًا الخسائر الناجمة عن الجائحة  

يواصل النمو االقتصادي في اكتساب زخم قوي في ظل االنتعاش الذي أعقب 
الجائحة بفضل تحسن معدالت االستهالك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، 
المحلي  الناتج  يعود  أن  المقرر  ومن  إنتاجه.  وزيادة  النفط  أسعار  وارتفاع 
اإلجمالي لالرتفاع مجدداً ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعلياً  بنهاية 
تساهم  ان  يتوقع  كما   .)1 البياني  )الرسم   ٪8.5 نسبتة  نمواً  ليسجل  العام 
العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع األسعار في الحفاظ على نمو االقتصاد 
الكويتي في ظل صعوبة الظروف االقتصادية عالمياً بسبب الحرب، وارتفاع 
الناجمة عن تفشي  النقدية، والضغوط  السياسة  التضخم، وتشديد  معدالت 

فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، خاصة في الصين. 

أما على صعيد القطاع غير النفطي، فسيحافظ اإلنفاق االستهالكي )+٪36 
العقارات )+65٪ وصلت إلى  لبيانات كي نت( ومبيعات  2021 وفقاً  في عام 
)الرسم  قوية  نمو  معدالت  على  سنوات(   7 في  المسجلة  مستوياتها  أعلى 
البياني 2(. كما ساهم في تعزيز معدالت االستهالك نمو االئتمان المحلي )+ 
6.3٪ في عام 2021(، والذي استمر في التزايد بعد انتهاء فتـرة تأجيـل ســداد 
الربع  في  الكويتييــن  للمواطنيــن  الشــخصية  القــروض  أقســاط  مدفوعــات 
المقدم لقطاع األعمال والذي  بالنسبة لالئتمان  2021.  أما  الرابع من عام 
عادة ما تتأخر وتيرة نموه مقارنة بنمو االئتمان الشخصي، فقد بدأ يتسارع 
التوقعات، حتى في  لتزايد االستثمارات خالل فترة  مؤخراً، في مؤشر جيد 
ظل تباطؤ وتيرة أنشطة المشاريع التي تقع تحت مسؤولية الحكومة. ويعتقد 
أن السلطات تعمل على خطة استراتيجية جديدة لتعزيز النمو غير النفطي 
على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز بصفة خاصة على توسيع نطاق 
الحكومة  بين  القائمة  السياسية  التجاذبات  ان  إال  الخاص.  القطاع  مشاركة 
التنمية  وبرنامج  لإلصالحات  الفعال  التنفيذ  تعرقل  زالت  ما  األمة  ومجلس 

المحدد وفقاً لرؤية 2035، حتى االن.

إذ  التكرير،  قطاع  مكاسب  بفضل  النفطي  غير  القطاع  أداء  سيتحسن  كما 
بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية في استخدام 1.4 مليون برميل يومياً 
الجديدة.  الزور  ومصفاة  النظيف  الوقود  لمشروعي  التكريرية  الطاقة  من 
ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6٪ في المتوسط في 
عامي 2022-2023، أي بزيادة طفيفة مقارنة بتقديرات عام 2021. وفي ذات 
الوقت، بدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجياً وفقاً لجدول حصص اإلنتاج الذي 
أقرته األوبك وحلفائها. وبالنسبة للكويت، من المقرر أن يرتفع اإلنتاج بمقدار 
300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً )في المتوسط( 
في عام 2022. كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي إلى 

12.8٪ قبل أن يتباطأ إلى 3.1٪ في عام 2023.

تزايد الطلب ونقص العرض يؤديان إلى ارتفاع التضخم

تواصل اضطرابات سالسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب االستهالكي 
في دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت لالرتفاع.  إذ وصل معدل التضخم 
إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند 3.4٪ في عام 2021 ومن المرجح أن 
وانعكاسات  األوكرانية  الروسية  األزمة  تداعيات  بسبب  العام  4٪ هذا  يتجاوز 
ذلك على معدالت التضخم )الرسم البياني 3(. كما ارتفعت تكاليف اإليجار بعد 
خمس سنوات من االنكماش في ظل تطلع المالك إلى تعويض ارتفاع تكاليف 

مواد البناء واستقرار الطلب في سوق إيجارات الوافدين متوسطي الدخل.

تشديد السياسة النقدية، وارتفاع تكاليف االقتراض 

ورفع  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  بتتبع خطى  المركزي  الكويت  بنك  قام 
الفائدة، بمقدار 25 نقطة  سعر الخصم، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لسعر 
أساس إلى 1.75٪ في مارس. ومن المتوقع تطبيق المزيد من االرتفاعات، إال 
ان المرونة التي يوفرها ربط الدينار الكويتي بسلة من العمالت الرئيسية تعني 
أن بنك الكويت المركزي غير مضطر التباع كافة خطوات االحتياطي الفيدرالي. 
ونتيجة لذلك سوف ترتفع تكاليف االقتراض، إال انه من غير المرجح أن يشهد 

الطلب على االئتمان تراجعاً شديداً.

تسجيل أول فائض مالي في 8 سنوات، وتخفيف القيود على السيولة

)السنة  الحالي  المالي  العام  في  الحكومية  الموازنة  تسجل  أن  المتوقع  من 
المالية 2023/2022( أول فائض لها منذ عام 2014 بنسبة 8.6٪ من الناتج 
بفضل  القادمة(،  األجيال  صندوق  حصة  استقطاع  )قبل  اإلجمالي  المحلي 
عجز  مقابل  -وذلك  النفقات  وتقليص  كبير  بشكل  النفطية  العائدات  تزايد 
بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 / 2022 )الرسم البياني 4(. 
وسيساهم هذا التحسن الملحوظ في األوضاع المالية العامة من حيث المبدأ 
في إفساح المجال لتيسير السياسات. وعلى الرغم من ان النفقات قد ترتفع 
بدالً من انخفاضها بنسبة 5٪ كما هو مخطط له في مشروع الموازنة، إال انه 
من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في اإلنفاق في المستقبل، 
أقل  النفط على  تراجع أسعار  المخاطر في حالة  الحد من  لها  يتسنى  حتى 
تقدير. من جهة أخرى، أدى االرتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط ووصولها 
إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى األسعار المطلوبة للتعادل المحدد في 
تحسن  إلى   )2023/2022 المالية  السنة  في  للبرميل  دوالراً   79( الميزانية 
إعادة  في  المستقبلية  الفوائض  تساهم  ان  المقرر  ومن  السيولة،  مستويات 
رسملة صندوق االحتياطي العام شبه المستنفد بالكامل. وما زلنا نتوقع إقرار 
من  الحكومة  والذي سيمكن  الحالي،  العام  الجديد خالل  العام  الدين  قانون 
الدين  إبقاء  مع  التمويلي  مركزها  من  يحسن  مما  التمويل،  سوق  إلى  العودة 
العام )أقل من نسبة 5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( عند مستويات منخفضة 
للمعايير العالمية. وتعتبر االحتياطيات الخارجية قوية للغاية، إذ  للغاية وفقاً 
تبلغ احتياطيات بنك الكويت المركزي 46 مليار دوالر أمريكي، هذا إلى جانب 

احتفاظ هيئة االستثمار الكويتية بأصول تصل إلى نحو 700 مليار دوالر.

تزايد الرياح المعاكسة عالميًا، وغياب اإلصالح االقتصادي يهدد النمو

على المدى القريب، من المتوقع أن تستفيد الكويت من االرتفاع غير المتوقع 
للعائدات النفطية. إال ان المخاطر الرئيسية تشمل تدهور آفاق نمو االقتصاد 
التجاري  الميزان  وضعف  النفط  أسعار  انخفاض  إلى  يؤدي  قد  مما  العالمي 
والمالي، ويؤثر سلباً على النمو االقتصادي. واألهم من ذلك، سيؤدي استمرار 
الجمود التشريعي واستقالة الحكومة إلى تأخر تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 
التي تعتبر البالد في أمس الحاجة إليها، مما يحد من آفاق النمو ويحتمل أن 
يؤثر على التصنيف االئتماني للكويت حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. 
ويجب أن تعالج اإلصالحات اليات تمويل العجز، والنمو غير المستدام للنفقات، 
للقطاع  المحدودة  والتنمية  المستغلة،  غير  النفطية  غير  اإليرادات  وتدفقات 
الخاص وتوظيف المواطنين، ونقص العمالة الماهرة، واختناقات عرض سوق 
العقارات السكنية )الرسم البياني 5(. إذ إن معالجة تلك األمور من شأنه أن يقلل 
من اعتماد االقتصاد على النفط ويضع الكويت على مسار أفضل لالزدهار في 

عالم ما بعد الوقود األحفوري والخالي من االنبعاثات الكربونية.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للكويت

2020*2021*2022*2023*

106136176170مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

8.91.18.53.3-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
1.012.83.1-8.9-٪ النمو السنوي                           النفطي*

8.83.53.73.6-٪ النمو السنويغير النفطي          

  ميزان املالية العامة 
)السنة املالية( 

8.58.82.3-33.9-٪ من الناجت 

21.118.632.125.4٪ من الناجت احلساب اجلاري

2.13.44.33.1٪ النمو السنويالتضخم

* يتضمن نشاط التكرير

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: اإلنفاق االستهالكي واالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت المركزي

الرسم البياني 4: التوازن املالي
)٪ النمو السنوي( 

املصدر: وزارة املالية الكويتية، توقعات بنك الكويت الوطني. أساس السنة املالية

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

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء  /تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: التضخم
)٪ النمو السنوًي(

املصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء،  تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: اجتاهات العمالة الكويتية
)باالالف، حصه املواطنني محدده ضمن الرسم(

املصدر: املؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه )بيانات نهايه ديسمبر(

٦-
٤-
۲-
۰
۲
٤
٦
۸
۱۰
۱۲
۱٤
۱٦

٦۰-
٤۰-
۲۰-

۰
۲۰
٤۰
٦۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱٤۰
۱٦۰

مارس-۱۹ مارس-۲۰ مارس-۲۱ مارس-۲۲

االنفاق االستهالكي (كنيت، الجانب األيسر)
االئتمان المقدم لألسر

االئتمان المقدم للشركات

۱۰-
۸-
٦-
٤-
۲-
۰
۲
٤
٦
۸
۱۰
۱۲
۱٤

۱۰-
۸-
٦-
٤-
۲-
۰
۲
٤
٦
۸

۱۰
۱۲
۱٤

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲* ۲۰۲۳*

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج النفطي
الناتج غير النفطي

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۳٫٥

٤٫۰

٤٫٥

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۳٫٥

٤٫۰

٤٫٥

۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲* ۲۰۲۳*

۳٥-

۳۰-

۲٥-

۲۰-

۱٥-

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۱٤-

۱۲-

۱۰-

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۱۷/۱٦ ۱۸/۱۷ ۱۹/۱۸ ۲۰/۱۹ ۲۱/۲۰ ۲۲/۲۱ ۲۳/۲۲ ۲٤/۲۳

مليار دينار (الجانب األيسر)
٪ من الناتج

توقعات

۸۱٪ ۸۱٪ ۸۱٪ ۸۱٪ ۸۲٪ ۸۳٪

۱٥٪ ۱٥٪ ۱٥٪ ۱٥٪ ۱٤٪ ۱۳٪

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

٤۰۰

٥۰۰

٦۰۰

۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱

القطاع العام (الحكومة والقطاع النفطي)
القطاع الخاص

العاملون لحسابهم الخاص
القطاع العام (٪، على أساس سنوي، الجانب األيمن)

القطاع الخاص (٪، على أساس سنوي، الجانب األيمن)

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2023-2022



 7إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2022 بنك الكويت الوطني  

سلطنة ُعمان

تحسنت آفاق نمو االقتصاد العماني بفضل تالشي الضغوط الناجمة عن الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة إنتاج النفط والغاز، ومواصلة الحكومة تطبيق 
برنامج اإلصالحات الهيكلية على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو القطاع غير النفطي إلى 3٪ على المدى المتوسط، على خلفية إطالق العديد 
من المبادرات المرتبطة برؤية 2040، وعودة الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام. وتتضمن أبرز المخاطر التي تهدد النمو االقتصادي، الحساسية تجاه تقلبات 

أسعار الطاقة، وإمكانية تراجع وتيرة ضبط األوضاع المالية العامة، وارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية.

زيادة معدالت النمو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة  

الحكومة  وتطبيق  الطاقة،  أسعار  وارتفاع  والغاز،  النفط  إنتاج  تزايد  يساهم 
النمو  آفاق  تعزيز  في  واسع  نطاق  على  الهيكلية  اإلصالحات  لبرنامج 
من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تسارع  إلى  التقديرات  وتشير  االقتصادي. 
-2022 المتوسط خالل عامي  إلى حوالي 4.0٪ في   2021 3.0٪ في عام 

2023 )الرسم البياني 1(.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 
2022 )0.97 مليون برميل  في عام  يومياً  إلى نحو 1.1 مليون برميل   ٪14
يومياً في عام 2021(، فيما يعد أعلى مستويات اإلنتاج منذ أكثر من عقد من 
األوبك  أعضاء  مع  بالتعاون  العام  السلطنة هذا  قيام  وذلك في ظل  الزمان، 
وحلفائها اآلخرين بتقليص تخفيضات اإلنتاج التي تم تطبيقها أثناء الجائحة. 
كما تزايد إنتاج الغاز الطبيعي بدعم من انتاج المشروع التابع لشركة بي بي 
عمان )المربع 61( )إذ ارتفع اإلنتاج بمقدار 0.5 مليار قدم مكعب يومياً ليصل 
إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً( هذا إلى جانب مشروع حقل مبروك بوسط 
الهيدروكربون  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  المقرر  ومن  عمان. 

بنسبة ٪8.6.

المتوقع  ومن  التحسن  في  النفطي  غير  القطاع  نشاط  بدأ  أخرى،  جهة  من 
من  بدعم   2023-2022 عامي  في  تقريباً   ٪3 بنسبة  المتوسط  في  ينمو  أن 
للخطة  وفقاً  التنويع  ومبادرات  الحكومة  تطبقها  التي  الهيكلية  اإلصالحات 
وتهدف   .2040 رؤية  استراتيجية  )2021-2025(، ضمن  الجديدة  الخمسية 
الخطة إلى تعزيز مرونة سوق العمل والتوظيف في القطاع الخاص وتحسين 
مناخ االستثمار. وحدد جهاز االستثمار العماني قطاعات السياحة واللوجستيات 
والتصنيع والنقل والزراعة والصناعات عالية التقنية )مع التركيز بصفة خاصة 
على التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة( باعتبارها قطاعات مهيأة الستقبال 
تملك  نسبة  برفع  بورصة مسقط مؤخراً  قامت  لذلك،  االستثمارات. إضافة 
غير  القطاع  نمو  معدل  وصول  السلطات  وتستهدف   .٪100 إلى  األجانب 
النفطي إلى 2.5٪ سنويا على المدى الطويل، مع رفع مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي من 61٪ إلى 90٪ بحلول عام 2040.

عوامل العرض والطلب تدفع التضخم لالرتفاع

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.5٪، على أساس سنوي، في عام 2021، 
والتي ما زالت تعتبر منخفضة، إال انها نمت بأسرع وتيرة تشهدها منذ عام 
2017، في ظل انتعاش الطلب المحلي، وقيود سالسل التوريد، وضريبة القيمة 
وتيرة  تتسارع  وقد   .٪5 بنسبة   2021 أبريل  في  فرضها  تم  والتي  المضافة، 
المواد  أسعار  ارتفاع  خلفية  على   ٪3.0 إلى  لتصل   2022 عام  في  التضخم 

الغذائية والسلع العالمية، فضاًل عن قوة االستهالك المحلي.

الميزانية تتحول إلى تسجيل فائض في عام 2022

وكذلك  والغاز  النفط  عائدات  ارتفاع  بفضل  العامة  المالية  أوضاع  تحسنت 
اإليرادات غير النفطية، كضريبة القيمة المضافة. وبعد تقدير وصول العجز 
المالي العام الماضي إلى 5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي )متراجعاً من ٪15.5 
في عام 2020(، نتوقع أن تحقق السلطنة أول فائض مالي منذ عام 2008 هذا 
العام بنسبة 8.4٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وتم تسجيل فائض تراكمي 
قدره 927 مليون دوالر بنهاية الربع األول من عام 2022، في تحسن ملحوظ 
مقارنة بالعجز البالغ 2.0 مليار دوالر في الفترة المماثلة من العام الماضي. 

وعلى الرغم من ارتفاع النفقات بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي، منذ بداية 
العام الحالي حتى اآلن، نتوقع أن تقوم السلطات بضبط النفقات في محاولة 
منها للوصول إلى مستوى النفقات المسجلة في عام 2021 )على الرغم من 
أنه يتضمن زيادة مخصصات موازنة 2022 بقيمة 12.1 مليار ريال(. وحددت 
موازنة 2022 زيادة بنسبة 20٪ في اإلنفاق االستثماري إلى 1.1 مليار ريال 
يتي  بارزة مثل مدينة  لمشاريع  بعضها  مليار دوالر(، وسيتم تخصيص   2.9(
البحرية لميناء السلطان قابوس بوالية مطرح.  الواجهة  المستدامة ومشروع 
وتعتزم السلطات توجيه أية فوائض مالية لخفض مستويات الدين العام إلى 
من   ٪80 )من   2023 عام  بحلول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪50 من  أقل 

الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020(.

 11 منذ  السيادي  االئتماني  لتصنيفها  رفع  أول  مؤخراً  الحكومة  تلقت  كما 
عام، من وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند بورز، مما يشير إلى تحسن 
أوضاع المالية العامة واالقتصاد الكلي. وتعتبر تلك خطوة جيدة بالنسبة لقدرة 
السلطنة على االقتراض، وهناك أنباء بالفعل عن قيام الحكومة بجمع 4 مليار 
دوالر من أدوات الدين من مقرضين إقليميين ودوليين في أبريل الستخدامها 
سداد  المالية  وزارة  تتوقع  كما  السيادية.  الديون  تمويل  وإعادة  تمويل  في 
قروض بقيمة 2.9 مليار ريال )7.4 مليار دوالر( بنهاية أبريل 2022 كجزء من 

استراتيجيتها إلدارة الدين العام.

تحسن االحتياطيات األجنبية والحساب الجاري

األمر  التجارة،  شروط  تحسن  من  الخارجي  الوضع  يستفيد  أن  المقرر  من 
مسجل  عجز  من  واالنتقال  الطاقة  أسعار  ارتفاع  بسبب  ممكناً  أصبح  الذي 
في الحساب الجاري بنسبة 2.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021 
إلى فائض متوقع بنسبة 9.6٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022. 
كما يتوقع مواصلة الحساب الخارجي تسجيل فائض على المدى المتوسط. 
وسوف يساهم ذلك في تعزيز قدرة عمان على إعادة بناء احتياطاتها من النقد 
األجنبي، والتي بلغت نحو 20 مليار دوالر )19٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( 
سنوات   5 في  المسجلة  المستويات  أعلى  يعد  فيما   ،2022 فبراير  في  كما 

تقريباً.

آفاق النمو االقتصادي تبدو مشجعة رغم المخاطر

وخاصة  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  بفضل  مشجعة  االقتصادي  النمو  آفاق  تبدو 
إال  الطموح.  الهيكلية  اإلصالحات  برنامج  تنفيذ  في  عمان  مضي  ظل  في 
انه على الرغم من ذلك، هناك بعض المخاطر التي تحيط بالتوقعات. وقد 
وتيرة  إبطاء  إلى  مؤخراً  العامة  المالية  أوضاع  شهدته  الذي  التحسن  يؤدي 
اإلصالحات، مما يتسبب في ظهور بعض جوانب الضعف إذا تراجعت أسعار 
لمحاولة  الجهود  ببعض  السلطات  قيام  أيضاً  األمر  يتطلب  وسوف  النفط. 
الخاص  القطاع  في  المواطنين  توظيف  وتشجيع  العمل  مرونة سوق  تحسين 
)إذ يفوق عدد الموظفين من الوافدين عدد المواطنين في سوق العمل بمعدل 
ما  اآلخرين،  والغاز  النفط  مع مصدري  الحال  هو  وكما  واحد(.  إلى  خمسة 
يزال االقتصاد العماني مرتبطاً بأسعار الطاقة المتقلبة، ويتطلب األمر ضرورة 
توسع لدور القطاع الخاص من خالل تطبيق برامج اإلصالح وزيادة االستثمار. 
المستهلك  دخل  على  قد تضغط  التي   - التضخمية  الضغوط  تزايد  أن  كما 
العماني  المركزي  البنك  قيام  وإمكانية   – األعمال  أنشطة  تكاليف  وترفع 
بتشديد السياسات النقدية تعتبر أيضاً من الرياح المعاكسة التي قد يتعرض 

لها االقتصاد العماني ويتعين التعامل معها.  
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لسلطنة عمان

20202021*2022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

مليار دوالر
7486103100

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

٪ النمو السنوي
-2.83.05.12.8

2.34.18.63.5-٪ النمو السنوي                           النفطي *    

3.22.43.32.5-٪ النمو السنويغير النفطي     

0.91.53.02.0-٪ النمو السنويالتضخم

5.28.45.0-15.5-٪ من الناجت رصيد املوازنة

2.89.65.7-11.7-٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري

78.464.851.749.0٪ من الناجت الدين العام

املصدر: املصادر الرسمية، وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: Haver وتقديرات بنك الكويت الوطني 

الرسم البياني 4: ديون احلكومة املركزية مليار دوالر
)مليار دوالر(          

املصدر: IIF وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: Haver، وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: رصيد املالية العامة مليار دوالر
)مليار دوالر، ٪ من الناجت(       

املصدر: Haver وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: احتياطيات العمالت األجنبية مليار دوالر    
)مليار دوالر(

Refinitiv :املصدر

۱٫٥-

۱٫۰-

۰٫٥-

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۱٫٥-

۱٫۰-

۰٫٥-

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲* ۲۰۲۳*

۳-

۱-

۱

۳

٥

۷

۹

۳-

۱-

۱

۳

٥

۷

۹

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲* ۲۰۲۳*

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

إجمالي الناتج المحلي

۲۰-

۱٥-

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

٤۰

٤٥

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳

إجمالي اإليرادات
إجمالي المصروفات

رصيد المالية العامة ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲* ۲۰۲۳*

إصدار الديون األجنبية
الديون الصادرة محليا

إجمالي الدين الحكومي ٪ من
الناتج المحلي اإلجمالي

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲*

٪ من الناتج المحلي اإلجمالياالحتياطيات األجنبية للبنك المركزي
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قطر

بعد تحقيق االقتصاد القطري لنمو نسبته 1.5٪ في عام 2021، يتوقع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 3.7٪ في عام 2022 بفضل التحسن القوي الذي شهده 
نشاط القطاع غير الهيدروكربوني، بدعم من استضافة كأس العالم لكرة القدم، والذي قد يساهم في جذب نحو 1.5 مليون زائر بنهاية العام. وتعتمد التوقعات 
اإليجابية في المدى المتوسط على استثمارات رؤية 2030 بما في ذلك التوسع في أنشطة الغاز الطبيعي المسال. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى نمو الفائض 
المالي لميزانية عام 2022 رغم توقع استمرار التركيز على تدابير الضبط المالي في المستقبل. ويعد التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، وتشديد األوضاع المالية 

العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية اإلقليمية من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق نمو االقتصاد القطري.     

تسارع وتيرة النمو في عام 2022 بفضل تحسن نشاط القطاع الخاص

المحلي  الناتج  نما  إذ   ،2021 عام  في  نمو  لتسجيل  القطري  االقتصاد  عاد 
حدة  وتراجع  االستهالكي  الطلب  زيادة  بفضل   ٪1.5 بنسبة  اإلجمالي 
االضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد ساهمت إجراءات الدعم 
تبعها  والتي  دوالر،  مليار   21 بقيمة  التحفيز  ذلك حزمة  في  )بما  الحكومية 
التعافي  تعزيز  في  الطاقة  أسعار  وارتفاع  سريع(  لقاحات  برنامج  إطالق 
 2022 عام  في   ٪3.7 لتبلغ  النمو  وتيرة  تتسارع  أن  المتوقع  ومن  السريع. 
في ظل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.5٪ بفضل دعم قطاعات السفر 
بفعاليات  المرتبطة  األعمال  وأنشطة  اللوجستية  والخدمات  والضيافة 
نحو  الحدث  هذا  يجذب  وقد  القدم.  لكرة  العالم  كأس  مباريات  استضافة 
1.5 مليون زائر في الفترة الممتدة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعادل 

50٪ من سكان البالد البالغ عددهم نحو 3 ماليين نسمة.

مؤشر  قراءة  على  واضحة  بصورة  الخاص  القطاع  أنشطة  تحسن  وانعكس 
مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي سجل أعلى مستوياته على اإلطالق عند 
63.6 نقطة نتيجة لتحسن أوضاع قطاع التشييد وتزايد األعمال المتراكمة. 
ويشير النمو القوي الذي شهده االئتمان المحلي بارتفاعه 11٪ في عام 2021 
إلى انتعاش القطاع الخاص، في حين ظهرت بعض دالئل التعافي على نشاط 
سوق العقارات بعد عدة سنوات من التراجع، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات 
في  سنوي،  أساس  على   ،٪2.6 بنسبة  المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادر 
النفطي  غير  لالقتصاد  األجل  متوسطة  التوقعات  ويدعم   .2022 مارس 
ضخمة  استثمارات  يتضمن  الذي   ،»2030 »رؤية  الطموح  الحكومة  برنامج 
التصنيع  مثل  االستراتيجية  القطاعات  من  لعدد  التحتية  البنية  مجال  في 
والتمويل والسياحة. وعلى الرغم من التخطيط إلطالق عدد من مشاريع الغاز 
الطبيعي بقيمة تصل إلى 30 مليار دوالر، إال اننا ال نتوقع أن يشهد اإلنتاج 
ارتفاعاً ملحوظاً حتى يتم استكمال المرحلة األولى من مشروع توسعة حقل 
الشمال في عام 2026، والتي من المفترض أن تساهم في زيادة كمية الغاز 
الطبيعي المسال بنسبة 43٪ لتصل إلى 110 مليون طن سنوياً وتعزيز مكانة 

قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال.

نمو معدالت التضخم نتيجة تزايد الطلب وارتفاع أسعار السلع

امتدت التداعيات الناجمة عن اضطرابات سالسل التوريد المرتبطة بالجائحة 
إذ  محلياً.  األسعار  إلى  العالم  مستوى  على  األساسية  السلع  أسعار  وارتفاع 
سجل معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 13 
إلى 4.4٪ في مارس.  يتراجع  أن  إلى 6.5٪ في ديسمبر قبل  عام بوصوله 
الدافع  والترفيه  والنقل  الغذائية  المواد  قطاعات  في  األسعار  ارتفاع  وكان 
العامة  والمرافق  المساكن  أسعار  ان  إال  التضخم،  معدالت  لتزايد  الرئيسي 
زادت أيضاً في فبراير ومارس، عقب فترة طويلة من االنكماش. ونتوقع أن 
يصل معدل التضخم إلى 3.5٪ في عام 2022 مقابل 2.3٪ في عام 2021. 
كما تبع مصرف قطر المركزي خطى مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي 
وقام برفع سعر إعادة الشراء مرتين هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس إلى 
إلى 2.75٪. وقد  25 نقطة أساس ليصل  1.75٪ ومعدل اإلقراض بمقدار 
السياسات  تشديد  لمواصلة  مبرراً  التضخم  معدالت  ارتفاع  استمرار  يكون 
النقدية في عام 2022، ونتوقع أن يتحرك مصرف قطر المركزي في الغالب 

بالتوازي مع تحركات االحتياطي الفيدرالي األمريكي.

ارتفاع عائدات قطاع الهيدروكربون يساهم في تعزيز المركز المالي

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز فائض الميزانية ليصل 
إلى 12.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام مقابل 0.2٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي في عام 2021. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن ميزانية 
توسعية بصورة معتدلة في السنة المالية 2023/2022 بزيادة اإلنفاق العام 
المالي  العام  بموازنة  مقارنة  والجارية  الرأسمالية  النفقات  على   ٪5 بنسبة 
الماضي، لتحقق التوازن بين المزيد من تدابير الضبط المالي في المستقبل 
ودعم النمو االقتصادي وأهداف التنمية. ومن المرجح أن تتخطى اإليرادات 
للنفط  متحفظ  سعر  إلى  تستند  والتي  العامة،  الموازنة  تقديرات  المحققة 
للبرميل. كما يساهم االنتعاش االقتصادي في فتح المجال  قدره 55 دوالراً 
فترة  خالل  االقتصاد  لتعزيز  المتبقية  التدابير  من  للتخلص  الحكومة  امام 
فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  القروض.  أقساط  تأجيل  ذلك  في  بما  الجائحة، 
يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2023، مما سيساهم في تعزيز 
يزال  ما  الزمني  الجدول  أن  من  الرغم  على  أكبر،  بشكل  العامة  اإليرادات 

غير مؤكد.

توقع تراجع الدين العام مع انخفاض االحتياجات التمويلية

قد يتراجع زخم وتيرة إصدار أدوات الدين )18.6 مليار دوالر من السندات 
والصكوك في عام 2021( سابقا في عام 2022 في ظل عدم االحتياج لتمويل 
العجز وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. إال ان قطر قد تصدر سندات بحجم 
وقد  الغاز.  لقطاع  التوسعية  الخطط  لتمويل  المتوسط  المدى  على  كبير 
تؤدي النظرة المستقبلية القوية للنمو االقتصادي، إلى جانب ارتفاع عائدات 
المتوسط.  المدى  على  العام  الدين  معدل  تراجع  إلى  الهيدروكربون،  قطاع 
ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة المركزية )باستثناء الكيانات 
 2022 عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪47 إلى  للحكومة(  المملوكة 
)بدرجة  قوياً  االئتماني  قطر  وضع  يزال  وما   .2021 عام  في   ٪55 مقابل 
والسجل  الخارجية  االحتياطيات  بارتفاع  مدعوماً  فيتش(  وكالة  من   AA-

الجيد من السياسات الفعالة.

تقلبات أسعار الطاقة وضعف النمو العالمي من أبرز المخاطر

سوق  تقلبات  على  كبير  حد  إلى  النمو  آفاق  تهدد  التي  المخاطر  ترتكز 
االوضاع  وتشديد  كوفيد-19  فيروس  من  جديدة  موجات  وظهور  الطاقة، 
تشديد  ظل  في  عالمي  تباطؤ  حدوث  مخاطر  تؤدي  وقد  العالمية.  المالية 
على  الطلب  توقعات  على  سلباً  التأثير  إلى  الفيدرالي  االحتياطي  سياسات 
فشل  حالة  في  اإلقليمية  الجيوسياسية  التوترات  تتصاعد  قد  كما  الطاقة. 
إذا كانت فعاليات كأس  إيران. وأخيراً،  نووي جديد مع  اتفاق  إلى  التوصل 
العالم مخيبة لآلمال من حيث اإلقبال والمساهمة االقتصادية فقد يساهم 

ذلك في إضعاف ثقة المستثمرين.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لقطر

20202021*2022*2023*

142162167173مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.62.74.41.9-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

2.01.50.70.2-٪ النمو السنوي                           النفطي     

4.53.56.73.0-٪ النمو السنويغير النفطي     

2.72.03.02.0-٪ النمو السنويالتضخم

2.15.83.51.2-٪ من الناجتالرصيد املالي

70555047٪ من الناجت الدين العام

2.54.00.80.5-٪ من الناجترصيد احلساب اجلاري

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: إجمالي الدين العام
)مليار دوالر، باستثناء الكيانات التابعة للحكومة(     

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)النمو السنوي ٪، 2018 كسنة مرجعية(

املصدر: جهاز التخطيط وإلحصاء/ تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: وزارة املالية القطرية / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: االحتياطيات األجنبية الرسمية
)مليار دوالر(

املصدر: مصرف قطر املركزي، تقديرات بنك الكويت الوطني
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األصول االحتياطية (مليار دوالر، الجانب األيسر)
نسبة التغطية (شهر من المستوردات)
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اململكة العربية السعودية

حافظ القطاع غير النفطي على زخمه مع نهاية عام 2021 لينمو بنسبة 4.9٪ للعام بأكمله، أي بما يكفي لتعويض حجم اإلنتاج المفقود في عام 2020. ونتوقع 
استمرار الزخم القوي خالل العام الحالي في ظل وجود العديد من المؤشرات التي تعكس ذلك بالفعل، لينمو بنسبة 3.5٪ في عام 2022. وسيساهم ارتفاع 
إنتاج النفط في نمو الناتج المحلي االجمالي النفطي بنحو 14٪ مما يؤدي إلى بلوغ معدل النمو اإلجمالي المتوقع إلى 7.5٪. كما نتوقع أن تحقق الميزانية 
العامة فائضاً في المدى المتوسط نظراً الرتفاع أسعار النفط وزيادة اإلنتاج ونمو اإليرادات غير النفطية، هذا إلى جانب التزام الحكومة بترشيد النفقات بما 
يتوافق مع رؤية 2030. من جهة أخرى، تتمثل أبرز المخاطر في التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط )وضبابية التوقعات( في سياق الحرب الروسية 
األوكرانية وضعف أوضاع االقتصاد العالمي. في المقابل، قد ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أعلى من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتقديرات بتسجيل 

فوائض في الميزانية العامة.

استمرار الزخم    

نسبته  بلغت  بنمو   2021 النفطي على زخمه خالل عام  القطاع غير  حافظ 
4.9٪، أي بما يكفي لتعويض اإلنتاج المفقود في عام 2020 نتيجة لالنكماش 
)-2.5٪( الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19 في ذلك العام. ويعود الفضل 
بينما   ،)2021 عام  في   ٪6.2+( الخاص  للقطاع  االنتعاش  ذلك  تحقيق  في 
نما القطاع الحكومي األقل تأثراً بالجائحة بنسبة 1.9٪. وصنفت السعودية 
ضمن أفضل دول العالم تعاماًل مع أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك إطالق 
حملة التلقيح بنجاح مما ساهم في تعزيز التعافي االقتصادي بوتيرة سريعة. 
 2021 عام  في   ٪9.5 بلغت  وبنسبة  نمو  معدل  أعلى  التصنيع  قطاع  وشهد 
وبما  القطاع  هذا  لتطوير  اتخاذها  تم  التي  المبادرات  من  بالعديد  مدعوماً 

يتوافق مع رؤية 2030.

الحالي مع وجود  العام  القوي خالل  الزخم  إلى استمرار  التقديرات  وتشير 
العديد من المؤشرات التي تعكس ذلك بالفعل، إذ ال يزال اإلنفاق االستهالكي 
أساس سنوي،  20٪، على  بنحو  البيع  نقاط  معامالت  قيمة  ارتفاع  مع  قوياً 
لشراء  المفتوحة  الجديدة  االعتماد  خطابات  وازدادت  مايو.  منتصف  حتى 
بنسبة  الخاص(  للقطاع  الرأسمالي  اإلنفاق  يمثل  )بما  واآلالت  البناء  مواد 
هذا  كان  وإن   ،2022 عام  من  األول  الربع  أساس سنوي، خالل  على   ،٪62
يزال  وما  الماضي.  العام  شهدناها  التي  المتدنية  بالمعدالت  مقارنة  النمو 
نظراً  وذلك  سنوي،  أساس  على   ،٪15 لنحو  وصل  إذ  قوياً،  االئتمان  نمو 
الرتفاع معدالت نمو االئتمان الشخصي )غير الرهن العقاري( والتي تساهم 
من  الرغم  وعلى  العقاري.  الرهن  قروض  نمو  معدالت  تراجع  تعويض  في 
تجاوز هذا األخير لمستويات الذروة إال أنه ما يزال يتوسع بمعدالت كبيرة 
34٪، على أساس سنوي، في  البيانات لتسجيل نمو بنسبة  إذ تشير أحدث 
مارس الماضي. وما تزال مستويات مؤشر مديري المشتريات قوية )أحدث 
نتوقع أن يصل متوسط  العوامل،  إلى كل تلك  بلغت 55.7(. وبالنظر  قراءة 
تزال  وما   .2023-2022 عامي  في   ٪3.5 لنحو  النفطي  غير  القطاع  نمو 
النمو.  الفعالة واإلصالحات الجارية تعزز من آفاق  عملية وضع السياسات 
وانعكاساً لتلك التطورات، يواصل سوق األسهم أداءه القوي، إذ ارتفع بنحو 
14٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه )على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل 
الحرب الروسية األوكرانية( بعد تحقيق مكاسب بنسبة 30٪ في عام 2021.

على  قيادي  دور  لعب  السعودية  تواصل  النفطي،  القطاع  صعيد  على  أما 
مستوى مجموعة األوبك وحلفائها إلعادة التوازن إلى السوق العالمية، ومن 
الممكن أن يعزى الكثير من النجاح المحقق في ذلك المجال إلى االستراتيجية 
الفعالة التي تتبعها المملكة في هذا الصدد. وفي كافة األحوال، من المتوقع 
الناتج  نمو  يدفع  مما   ،2022 عام  في  كبير  بشكل  النفط  إنتاج  يزداد  أن 
المحلي النفطي بنحو 14٪ هذا العام، قبل أن يعود إلى مستوياته االعتيادية 
عند مستوى 2.3٪ في عام 2023. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 2.9٪ في عام 2023 بعد تسجيله لنمو حاد بنسبة 

7.5٪ هذا العام مستفيداً من زخم قطاع النفط.

ارتفاع التضخم والبطالة إلى أدنى مستوياتها خالل 12 عام

عند   2021 أغسطس  في  مستوياته  أدنى  إلى  التضخم  معدل  وصول  بعد 
مستوى 0.3٪، على أساس سنوي، عاد مجدداً لالرتفاع وصوالً إلى 2.3٪ في 

إبريل الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5٪، في المتوسط، خالل عام 
الغذائية  المواد  )تشكل  الغذائية  والمواد  الطاقة  أسعار  الرتفاع  نظراً   2022
19٪ تقريباً في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك(، هذا باإلضافة إلى 
توقع تزايد ضغوط أسعار إيجارات المساكن. أما على صعيد البطالة، فقد 
شهدت تحسناً بين صفوف الموظفين السعوديين، بتراجع المعدل إلى مستوى 
11٪ في الربع الرابع من عام 2021 )ومن المرجح أن يواصل تراجعه( فيما 
يعد أدنى معدل يسجله في نحو 12 عاماً على خلفية النمو القوي للقطاع غير 

النفطي واستمرار مبادرات توطين الوظائف.

فوائض في الميزانية

في أعقاب التدهور الناجم عن الجائحة في عام 2020، شهد وضع المالية 
النفطية  غير  اإليرادات  زيادة  نتيجة   2021 عام  في  كبيراً  تحسناً  العامة 
في   ٪23 بنسبة  اإليرادات  وزادت  النفقات.  وتقليص  النفط  أسعار  وارتفاع 
نمت  حين  في   ،٪36 بنسبة  النفطية  اإليرادات  ارتفاع  ظل  في   2021 عام 
اإليرادات غير النفطية بنسبة 9٪ مع ارتفاع العوائد الضريبية. في المقابل، 
انخفضت النفقات بنسبة 3٪ في ظل تقليص اإلنفاق الرأسمالي بنسبة ٪24 
ما  إلى  المالي  العجز  تراجع  أخرى،  جهة  من  الجاري.  اإلنفاق  واستقرار 
 .2020 عام  في   ٪11.1 مقابل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪2.3 نسبة 
ومستقباًل، فإنه نظراً الرتفاع أسعار النفط وتزايد اإلنتاج النفطي واستمرار 
نمو اإليرادات غير النفطية بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي والتزام 
2030، نتوقع تحقيق فوائض في  الحكومة بترشيد النفقات تمشيا مع رؤية 
أن  على   ،2022 عام  في   ٪6 نسبة  إلى  ليصل  التوقع  فترة  الميزانية خالل 
تتراجع إلى نحو 4.5٪ في عام 2023. كما نرى أن الفوائض ستستخدم في 
الغالب لتعزيز الودائع الحكومية لدى البنك المركزي بدالً من تقليل الديون، 
المحلي اإلجمالي  الناتج  إلى  الدين  أن تستقر نسبة  نتوقع  وبناء على ذلك، 

عند مستوى يصل الي 25٪ تقريباً.

استقرار الحساب الجاري

لتحقيق  الجاري  الحساب  عاد   ،2020 عام  في  هامشي  عجز  تسجيل  بعد 
فائض )6.7٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( في عام 2021 نتيجة االنتعاش 
القوي الذي شهدته الصادرات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط. وارتفعت 
الصادرات غير النفطية بنسبة 35٪ في عام 2021 )مدفوعًة بصفة رئيسية 
على  سنوي  مستوى  أعلى  إلى  ليصل  والبالستيكية(  الكيميائية  بالمنتجات 
المدى  في  فائض  لتحقيق  الجاري  الحساب  مواصلة  ونتوقع  اإلطالق. 
وتعتبر  النفطية.  غير  الصادرات  وزيادة  النفط  أسعار  ارتفاع  مع  المتوسط 
التقلبات الشديدة في أسعار النفط، في سياق الحرب الروسية األوكرانية، 
وضعف أوضاع االقتصادي العالمي، من أبرز التحديات الرئيسية التي تهدد 
بوتيرة  النفطي  غير  القطاع  نمو  إمكانية  أيضاً  هناك  المقابل،  في  النمو. 
أعلى من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتسجيل فوائض في الميزانية 

العامة.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للسعودية 

202020212022*2023*

7038341,0181,000مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

4.13.27.52.9-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

6.70.214.12.3-٪ النمو السنوي                           النفطي     

2.54.93.53.4-٪ النمو السنويغير النفطي     

3.43.12.52.3٪ النمو السنويالتضخم

2.36.14.4-11.1-٪ من الناجت ميزان املالية العامة 

32.430.024.625.0٪ من الناجت الدين العام

3.26.715.210.7-٪ من الناجت احلساب اجلاري

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: النمو في االئتمان    
)٪ على أساس سنوي(

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: ميزان املالية العامة
  

املصدر: وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني
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اإلمارات العربية املتحدة

يتوقع أن يتخطى النمو االقتصادي لإلمارات نحو 5٪ في المتوسط خالل عامي 2022-2023 وذلك بفضل زيادة اإلنتاج النفطي، وعودة أنشطة األعمال لطبيعتها 
بعد الجائحة، هذا إلى جانب تحسن أداء قطاعي السياحة والعقار وتطبيق المزيد من المبادرات الحكومية لدعم االستثمار وتعزيز القدرة التنافسية الدولية 
لإلمارات. وبقي وضع المالية العامة مستقراً إلى حد كبير نسبياً خالل الجائحة، ومن المتوقع مواصلة تسجيله لفائض للمرة الثانية على التوالي في عام 2022 
مع ارتفاع أسعار النفط، مما يعزز االحتياطيات المالية. وتشمل التحديات التي تواجه آفاق نمو االقتصاد االماراتي امكانية تدهور أوضاع االقتصاد العالمي، 
والتقلبات الجيوسياسية على المستوى اإلقليمي، وتشديد الظروف المالية، واستمرار قوة الدرهم االماراتي مما قد يؤثر سلباً على تدفقات التجارة واالستثمار.

نمو قوي في ظل زيادة إنتاج النفط وانحسار الجائحة  

تشير التوقعات إلى أن معدل النمو االقتصادي سيصل إلى حوالي 5.3٪ في 
المستويات المسجلة في عام 2021  المتوسط خالل 2022-2023، متخطياً 
للقطاع  ذلك  في  الفضل  ويعزى   .)1 البياني  )الرسم  نحو ٪3.8  بلغت  والتي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  تعزيز  في  يساهم  أن  المتوقع  من  الذي  النفطي 
اإلنتاج  معدل  لزيادة  نتيجة  سنوي،  أساس  على   ،٪10 بنسبة  نمواً  بتسجيله 
النفطي الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 3.3 مليون برميل يومياً بنهاية 
عام 2023، وذلك على خلفية تقليص األوبك وحلفائها لتخفيضات اإلنتاج. كما 
ستساهم االستثمارات الضخمة لشركة أدنوك التابعة للدولة )127 مليار دوالر( 
على مدى السنوات الخمس المقبلة في تعزيز نمو القطاع بما في ذلك زيادة 
الطاقة اإلنتاجية إلى 5 مليون برميل يومياً. وتشمل المشاريع المزمع االنتهاء 
من تنفيذها خالل فترة التوقع تطوير مشروع مرافق حقل باب المتكاملة )450 
يومياً(،  برميل  ألف   550( بوحصا  حقل  تطوير  ومشروع  يومياً(،  برميل  ألف 
وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل )245 مليون 

قدم مكعب يومياً(.

وتعتبر النظرة المستقبلية للقطاع غير النفطي إيجابية، إذ تشير التوقعات إلى 
إمكانية وصول معدل النمو إلى 3.5٪، في المتوسط، خالل عامي 2023-2022 
المتعلقة  األنشطة  وتحسن  الجائحة  عن  الناجمة  الضغوط  تالشي  ظل  في 
بالسياحة الدولية والعقارات. كما بقي نشاط مؤشر مديري المشتريات قوياً في 
أبريل الماضي )54.6(، وإن كان أقل بقليل من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك 
نظراً الستمرار ضعف سوق العمل ومساعي الشركات لتقليص تكاليفها نظراً 
الرتفاع أسعار الوقود والمواد االساسية. ومن جهة أخرى، يعتبر التعرض المباشر 
لروسيا وأوكرانيا محدوداً )يصل إلى نحو 1٪ من إجمالي التجارة اإلماراتية، 
وحوالي 7٪ من إجمالي عدد السياح(، إال أن طول أمد الحرب أو تزايد حدتها 
قد يؤدي إلى ظهور المزيد من التداعيات والتأثير سلباً على الظروف االقتصادية 
خالل فترة التوقع نظراً لمكانة اإلمارات كمركز عالمي للتجارة وأنشطة األعمال.

والتنويع  ترتكز على االستثمار  التي  الناجحة  الحكومية  السياسات  تزال  وما 
النمو االقتصادي على المدى المتوسط،  في تعزيز آفاق  تلعب دوراً جوهرياً 
بما في ذلك طرح عدد من البرامج التنموية مثل »مشاريع الخمسين« واألجندة 
إلى  المبادرات  تلك  وتهدف   .2050 الطاقة  واستراتيجية   2030 الخضراء 
تسريع عملية التحول االقتصادي من خالل تنمية ودعم القطاع الخاص وجذب 
استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دوالر على مدار العشر سنوات القادمة، 
هذا إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي والتوجه نحو مستقبل منخفض 
الجوار  دول  مع  االقتصادية  المنافسة  تزايد  فإن  أخرى،  جهة  من  الكربون. 
الخليجية سيزيد الضغوط على للحفاظ على المكانة الريادية التي تتمتع بها 
االمارات كمركز تجاري واستثماري على مستوى المنطقة، وينعكس ذلك في 
الماهرة  العمالة  جذب  على  والحرص  األجانب،  المستثمرين  على  االنفتاح 
والتشريعات الداعمة ألنشطة األعمال مثل التشريعات التجارية التي صدرت 
التي من شأنها دعم حقوق  الشركات وغيرها من اإلجراءات  وقانون  مؤخراً 

الملكية الفكرية وحماية العالمات التجارية.

ارتفاع التضخم والسوق العقاري تشهد انتعاشًا تدريجيًا

في  المتوسط  في  فقط   ٪0.2 من  التضخم  معدل  ارتفاع  التقديرات  ترجح 
اضطرابات  بسبب   2023-2022 عامي  خالل  لنحو 2.5٪ سنوياً   2021 عام 

سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وانتعاش قطاع إيجارات 
الفائدة - بما يتماشى  البياني 2(. وقد يساهم رفع أسعار  المساكن )الرسم 
مع التحركات المتوقعة من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي - في 
وانتهاء  المالية  الظروف  تشديد  يؤدي  وقد  الضغوط.  تلك  بعض  امتصاص 
برنامج تأجيل سداد أقساط القروض في ديسمبر 2021 إلى تحسن نمو ائتمان 
القطاع الخاص، والذي ظل ضعيفاً في فبراير الماضي بنموه بمعدل 1٪ فقط 
على أساس سنوي )الرسم البياني 3(. من جهة أخرى، بدأت أسعار العقارات 
 ٪7.9 +( 2021 الثاني من عام  النصف  ارتفاعات كبيرة في  السكنية تشهد 
على أساس سنوي في دبي، + 1.8٪ في أبو ظبي( بعد ركود استمر على مدار 
عدة سنوات )الرسم البياني 4(. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إال أنه 
من المتوقع أن يواصل السوق العقاري تعافيه، وإن كان بوتيرة معتدلة في ظل 
العرض القوي المتوقع للوحدات الجديدة. كما تم وضع مجموعة من اإلجراءات 

لتحفيز الطلب، بما في ذلك تخصيص 12 مليار درهم لتوفير قروض سكنية.

ارتفاع النفط يعزز أداء القطاعين المالي والخارجي

خالل  نسبياً  الصمود  على  وقدرتها  مرونتها  العامة  المالية  أوضاع  أكدت 
الجائحة وذلك بفضل تقليل االعتماد على اإليرادات النفطية المتقلبة )حوالي 
41٪ من إجمالي اإليرادات( مقابل نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي. 
وعادت الميزانية العامة مجدداً لتسجيل فائض في عام 2021، ومن المتوقع أن 
تزداد قوة في عامي 2022-2023 مدعومًة بارتفاع أسعار النفط وتحسن وتيرة 
النشاط االقتصادي واستحداث ضريبة اتحادية بنسبة 9٪ على أرباح الشركات 
للمرة األولى بدءاً من يونيو 2023. وقد تشهد النفقات ارتفاعاً بوتيرة معتدلة 
على خلفية زيادة اإلنفاق الرأسمالي لدعم المبادرات والدعوم الحكومية. ومن 
المتوقع تسجيل الموازنة العامة لفائض يصل إلى حوالي 8٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عامي 2022 و2023، باستثناء إيرادات االستثمارات الحكومية 
)الرسم البياني 5(. وما يزال الوضع المالي للحكومة قوياً للغاية بصفة عامة 
 AA بفضل الجدارة االئتمانية والتصنيف االئتماني من الدرجة االستثمارية
Aa2 / وأصول صناديق الثروة السيادية التي تقدر بنحو 981 مليار دوالر، 
حكومة  وأسست  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من   ٪200 من  أكثر  يعادل  ما  أو 
دبي في أبريل مكتباً إلدارة الدين العام سعياً منها لتحسين الشفافية وإدارة 
احتياجات التمويل المستمرة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان 
هذا سيمتد ليشمل أي من الكيانات المملوكة للحكومة المثقلة بالديون التي 
تواجه مشاكل ناجمة عن تشديد األوضاع المالية العالمية. وفي ذات الوقت، 
بأكثر من  الجاري  الحساب  فائض  ارتفع  إذ  قوياً،  الخارجي  المركز  يزال  ما 
30٪ من الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة الرتفاع صادرات األلمنيوم والنحاس 

ومنتجات الحديد والصلب، فضاًل عن ارتفاع أسعار النفط.

آفاق النمو والتحديات

تهدد  التي  التحديات  تشمل  عالمياً،  المتكامل  اإلمارات  اقتصاد  إلى  بالنظر 
واالستثمار  والسياحة  العالمية  التجارة  أوضاع  تدهور  إمكانية  النمو  آفاق 
وتدفقات رأس المال بسبب تشديد السياسة النقدية أو الحرب في أوكرانيا، 
وتصاعد التوترات الجيوسياسية اإلقليمية المرتبطة بإيران. إال أن التصورين 
األخيرين قد يساهمان في رفع أسعار النفط، مما قد يوفر بعض الدعم لتعزيز 
)بسبب  االماراتي  للدرهم  القوي  األداء  استمرار  أن  كما  االقتصادي.  النمو 
قوة الدوالر( قد يؤثر على القدرة التنافسية وتدفقات االستثمار الوافدة إلى 

االمارات. 
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لإلمارات العربية املتحدة

20202021*2022*2023*

359417491493مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

6.13.85.74.9-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.411.28.6-6.0-٪ النمو السنويالنقطي     

6.25.93.53.4-٪ النمو السنويغير النقطي     

2.10.22.52.4-٪ النمو السنويالتضخم

2.44.58.28.0-٪ من الناجت وضع امليزانية العامة 

15.033.037.331.0٪ من الناجت احلساب اجلاري

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: سوق العقار السكني في دبي وأبوظبي      
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك التسويات الدولية، JLL، تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: منو االئتمان احمللي
)٪ على أساس سنوي(

 املصدر: مصرف اإلمارات املركزي

الرسم البياني 5: وضع املالية العامة
))٪، من الناجت احمللي اإلجمالي(

    املصدر: وزارة املالية، تقديرات بنك الكويت الوطني
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الفائض/ العجز إجمالي اإلنفاقإجمالي اإليرادات
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مصر

انعكست تداعيات الحرب األوكرانية على االقتصاد المصري، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع األسعار، إضافة إلى توقع تباطؤ وتيرة النمو 
االقتصادي خالل الفترة المقبلة. إال أنه من الممكن تجنب الوقوع في انكماش حاد بفضل المساعدات الخارجية والمرونة االقتصادية الناجمة عن اإلصالحات التي 
تم تطبيقها خالل الفترة السابقة. ويعتبر ارتفاع مستويات العجز المالي والدين العام من أبرز المخاوف التي تخيم على االقتصاد وذلك على الرغم من التوقعات 
بتراجعهما على المدى المتوسط. كما تشمل المخاطر التي تحيط بآفاق النمو امتداد الحرب في أوكرانيا لفترة أطول مما قد يؤثر على التضخم والسياحة، هذا 
إلى جانب إمكانية تطبيق االحتياطي الفيدرالي لسياسات نقدية مشددة مما قد يؤثر على تدفقات رؤوس األموال لألسواق الناشئة، وكذلك تعطيل اإلصالحات 

الجوهرية الالزمة لتعزيز نشاط القطاع الخاص ودعم االستثمار.

تراجع الجنيه وحرب أوكرانيا تساهم في إبطاء وتيرة النمو

ألقت التحديات المتعلقة بالحرب األوكرانية والتخفيض المفاجئ لقيمة الجنية 
في مارس الماضي بظاللها على تعافي االقتصاد من اثار الجائحة، وساهمت 
االستثمار  على  سلباً  والتأثير  االستهالكي  اإلنفاق  وكبح  األسعار  ارتفاع  في 
والسياحة وكذلك توسيع العجز المالي والخارجي. وتشير التوقعات إلى تباطؤ 
وتيرة النمو االقتصادي بشكل كبير خالل األرباع القادمة، إذ تشير التقديرات 
إلى تباطؤ النمو، وذلك بعد أن شهد ارتفاعاً ملحوظاً في اعقاب الجائحة بنسبة 
8.3٪، على أساس سنوي، في الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى نحو ٪3 
في الربع الثالث من عام 2022. إال اننا نتوقع تجنب دخول االقتصاد المصري 
في ركود عميق مع ازدياد مرونة االقتصاد والتي قد بدأت في التحسن منذ 
تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي في عام 2017 – ونتج عنه ارتفاع مستويات 
مستوياتها  أعلى  من  التضخم  معدالت  وتراجع  األجنبية،  العمالت  احتياطي 
المسجلة وتقلص العجز المالي – كما أن تراجع قيمة الجنيه المصري حتى 
عام  في  التي شهدناها  المستويات  عن  بكثير  أقل  بمستوى  كان   )٪15( اآلن 
التعاون الخليجي لدعم مصر  2016. من جهة أخرى، احتشدت دول مجلس 
وتعهدت بضخ 22 مليار دوالر في هيئة استثمارات وتمويالت، ويبدو أن برنامج 
صندوق النقد الدولي الجديد )والذي قد تصل قيمته إلى نحو 7 مليارات دوالر( 
قد يدخل أيضاً حيز التنفيذ. ونتوقع أن تتعافى وتيرة النمو بنهاية عام 2022 
مع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة وتسجيل معدل نمو قد يصل إلى نحو 
4٪ في بداية عام 2023، بافتراض عدم تعرض االقتصادي العالمي لضغوط 
شديدة ومع استمرار التزام الحكومة بتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي الذي 

تباطأ خالل الجائحة.

زيادة عجز المالية العامة في ظل تراجع معدالت النمو وارتفاع الفائدة

السنوات  في  العامة  المالية  وضع  تحسن  وتيرة  إبطاء  إلى  الضغوط  ستؤدي 
األخيرة - وإن كان بصورة مؤقتة. وعلى الرغم من تداعيات الجائحة، إال أن 
العجز كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تقلص إلى 7.2٪ في السنة المالية 
الفائدة(.  الفوائد )نتيجة انخفاض أسعار  2021/2020 بفضل تراجع فاتورة 
إال أن مستوى العجز سيتسع مرة أخرى هذا العام ليصل إلى 8.6٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي في ضوء الضغوط الجديدة التي يتعرض لها النمو االقتصادي 
والنفقات، بما في ذلك تزايد معدالت التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وفي واقع 
األمر، فإن معدل نمو اإلنفاق )12٪ على أساس سنوي( تجاوز بالفعل معدل نمو 
اإليرادات )9٪( في فبراير 2022. إال أنه من المتوقع أن تستقر مستويات العجز 

في السنة المالية 2023/2022 مع تراجع أسعار السلع وبدأ تعافي االقتصاد.

من جهة أخرى، وصل مستوى الدين العام إلى 87٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
زيادة مستويات  إلى  المصري  الجنيه  قيمة  2020 وسيؤدي خفض  يونيو  في 
الدين الخارجي بنحو 3٪ من الناتج المحلي اإلجمالي بالعملة المحلية. ونتوقع 
أن تنخفض نسبة الدين بمرور الوقت نظراً الرتفاع معدل نمو الناتج المحلي 
ذلك،  جانب  إلى  المالي.  العجز  بخفض  الحكومة  والتزام  االسمي  اإلجمالي 
أسواق  إلى  الوصول  إمكانية  تعزيز  شأنها  من  التي  العوامل  من  عدد  هناك 
من  مريحة  مستويات  وتوافر  الفائدة،  أسعار  ارتفاع  من ضمنها  المال  رأس 
من  الخارجي  والدعم  التنافسية،  الصرف  وأسعار  األجنبي،  النقد  احتياطي 
الفوائد  وفاتورة  الدين نسبياً  ارتفاع مستويات  الدولي. إال أن  النقد  صندوق 
الكبيرة )التي تمتص نحو 38٪ من إجمالي النفقات الحكومية( ستحد من قدرة 
الحكومة على إعادة توجيه األموال إلى أوجه االنفاق ذات األولوية بما في ذلك 

برامج البنية التحتية والتخفيف من حدة الفقر.

تراجع عائدات السياحة يؤثر سلبًا على القطاع الخارجي

تعرض الخارجي للضغوط بسبب عدد من العوامل المختلفة من ضمنها تأثر 
قطاع السياحة بتداعيات الجائحة وأسعار الصرف التي كان مبالغ فيها سابقاً. 
واتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.1٪ من الناتج في السنة المالية 2021/2020 
في ظل تراجع عائدات الصادرات بنسبة 51٪ - والتي كانت تعادل في السابق 
حوالي خمس إجمالي اإليرادات التجارية. وسيصل مستوى العجز هذا العام 
إلى 2.9٪ من الناتج في ظل ظهور ثالثة عوامل إضافية على الساحة، أال وهي: 
انخفاض عائدات السياحة بسبب حرب أوكرانيا )إذ كانت روسيا وأوكرانيا تدر 
أكثر من 30٪ من دخل السياحة في مصر قبل األزمة(، باإلضافة إلى تأثير ارتفاع 
أسعار السلع األساسية، وضعف قيمة الجنيه المصري وانعكاس ذلك على فاتورة 
االستيراد. ومن المتوقع تقلص مستوى العجز في السنة المالية 2023/2022 
نتيجة للضغوط الناجمة عن الواردات، وتراجع أسعار السلع األساسية، وتحسن 

أنشطة السياحة والتجارة بدعم من تراجع قيمة الجنيه المصري.

وأستقر الجنيه المصري نسبياً عند مستوى يقارب 18.5 جنيهاً مقابل الدوالر 
األمريكي، من أدنى مستوياته المسجلة منذ تراجعه في شهر مارس. ويبدو 
أن الجنيه المصري يلقى دعماً أفضل عند هذا المستوى، وذلك على الرغم 
النمو. وتشير أسواق العقود اآلجلة  التي تحيط بآفاق  اليقين  من حالة عدم 
إلى أن الجنيه المصري قد يشهد المزيد من التراجع العام المقبل وقد يؤكد 
أي  من  كجزء  المصري  الجنيه  مرونة  ضرورة  على  الدولي  النقد  صندوق 
بنحو  المركزي  البنك  لدى  األجنبية  االحتياطيات  صافي  وانخفض  صفقة. 
10٪ في مارس في ذروة تصاعد الضغوط الخارجية، إال أنه وبوصولها إلى 
37 مليار دوالر ما تزال أكثر من ضعف مستويات ما قبل عام 2016 بما يكفي 
لتمويل الديون الخارجية المستحقة هذا العام والبالغ قيمتها 7 مليارات دوالر.

ارتفاع الفائدة سيساهم في الحد من الضغوط التضخمية

تسارعت وتيرة التضخم ووصلت معدالته إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ ثالث 
سنوات تقريباً عند مستوى 13.1٪ على أساس سنوي في إبريل فيما يعزى بصفة 
رئيسية إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية )+26٪( والتي تمثل ثلث سلة مؤشر 
أسعار المستهلكين. ونتوقع أن تشهد معدالت التضخم المزيد من االرتفاع على مدار 
األشهر القادمة على خلفية ارتفاع أسعار السلع األساسية وبسبب تداعيات انخفاض 
قيمة الجنيه المصري، ليصل إلى ذروته في الربع الثالث من عام 2022 ألعلى 
من 15٪، قبل أن يتراجع ضمن النطاق المستهدف الحالي للبنك المركزي والذي 
يتراوح ما بين 5-9٪ بمنتصف العام المقبل، وذلك بدعم أيضاً من تقييد السياسات 
النقدية. وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 

ومن المتوقع رفعها بمقدار 200 نقطة أساس أخرى على األقل هذا العام.

أما على صعيد التحديات، ففي الوقت الذي تتالشى فيه مخاوف تفشي الجائحة 
سيتأثر االقتصاد المصري من جراء الحرب التي قد يطول أمدها في أوكرانيا 
- مما قد يعرض الوضع الخارجي للمخاطر – ويهدد بتزايد معدالت التضخم 
واستمراره لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تدهور دخل المستهلك والتأثير سلباً 
على النمو االقتصادي وسيتطلب تقييد السياسات النقدية بوتيرة أسرع. من جهة 
أخرى، قد ينعكس تشديد مجلس االحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية على 
تدفقات رؤوس األموال االجنبية الداخلة إلى األسواق الناشئة بصفة عامة، مما 
قد يتسبب في تقلبات مالية. كما قد يؤدي ضعف االقتصاد إلى تعطيل اجندة 
االصالحات الحكومية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وخفض 
مستويات الدين العام وزيادة االستثمار األجنبي المباشر. وما تزال تلك العوامل 

ضرورية للحفاظ على معدالت نمو قوية على المدى الطويل.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية ملصر
)متوسطات سنوية ما لم يتم ذكر خالف ذلك(

سنة مالية
21/20

سنة مالية
22/21

سنة مالية
23/22

394421455مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.36.64.0٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

8.8-8.6-7.2-٪ من الناجت  ميزان املالية العامة

90.686.080.0٪ من الناجت الدين العام )نهاية الفترة(

4.58.310.8٪ النمو السنويالتضخم

2.7-2.9-1.1-٪ من الناجت احلساب اجلاري

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، البنك المركزي المصري، وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: Refinitiv، البنك المركزي المصري وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: معدالت الفائدة     
)٪(

املصدر: Refinitiv، البنك المركزي المصري   

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
42.3 42.5 38.9 34.7 38.6 37.7 35.3 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
2.7 3.0 2.2 -4.9 2.3 2.2 3.8 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.5 3.6 -0.3 -0.1 2.2 -1.3 -0.7 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
2.8 3.0 2.8 -6.0 2.1 2.9 4.9 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
0.7 2.5 -3.7 -12.8 -4.7 -6.3 -10.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
6.7 7.6 6.7 -9.3 -2.1 -6.5 -4.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.8 3.2 -0.6 -2.3 1.0 2.1 1.4 على أساس سنوي ٪ التضخم

الكويت
169.6 176.4 136.6 105.8 136.2 138.1 120.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.4 8.5 1.1 -8.9 -0.6 2.4 -4.7 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
3.2 12.8 -1.0 -8.9 -1.0 2.4 -9.0 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.6 3.7 3.5 -8.8 -0.1 2.5 2.6 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
2.3 8.8 -8.5 -33.9 -9.5 -3.1 -8.9 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

26.1 32.9 19.2 21.1 24.5 14.4 8.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
3.1 4.3 3.4 2.1 1.1 0.6 1.5 على أساس سنوي ٪ التضخم

 عمان
100.2 102.5 85.8 73.9 83.4 86.3 70.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.8 5.1 3.0 -2.9 -1.1 1.4 0.3 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
3.5 8.6 4.1 -2.3 -2.6 3.0 -3.0 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
2.5 3.3 2.4 -3.2 -0.4 0.7 3.3 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
5.0 8.4 -5.2 -15.5 -8.2 -8.0 -13.8 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
5.7 9.6 -2.8 -11.7 -5.1 -5.0 -15.2 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.0 3.0 1.5 -0.9 0.1 0.9 1.6 على أساس سنوي ٪ التضخم

قطر
186.3 190.5 176.5 141.9 172.8 183.3 166.9 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.6 3.7 1.5 -3.6 0.7 1.2 1.6 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
0.2 0.7 -0.3 -2.0 -1.7 -0.3 -0.7 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
4.0 5.5 2.7 -4.5 2.2 2.2 3.8 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
7.8 12.8 0.2 -2.1 1.0 2.3 -6.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
8.1 14.0 14.6 -2.1 2.4 9.1 3.7 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.4 3.5 2.3 -2.7 -0.8 0.3 0.4 على أساس سنوي ٪ التضخم

السعودية
999.9 1017.9 833.5 703.4 803.6 816.6 686.5 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.9 7.5 3.2 -4.1 0.3 2.5 -0.9 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.3 14.1 0.2 -6.7 -3.3 2.3 -3.2 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.4 3.5 4.9 -2.5 2.8 -1.6 1.1 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
4.4 6.1 -2.3 -11.1 -4.4 -5.7 -8.2 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

10.7 15.2 6.7 -3.2 4.8 8.8 -0.4 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.3 2.5 3.1 3.4 -2.1 2.5 -0.8 على أساس سنوي ٪ التضخم

اإلمارات
494.2 491.4 417.4 359.1 417.5 422.5 378.0 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

5.0 5.7 3.8 -6.1 3.4 1.2 0.5 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
8.6 11.2 -1.4 -6.0 2.6 2.5 -2.8 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.5 3.6 5.9 -6.2 3.8 0.7 1.9 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
8.0 8.2 4.5 -2.4 2.6 2.0 -1.7 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

30.9 37.2 33.0 15.0 8.9 9.6 7.3 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.4 2.5 0.2 -2.1 -1.9 3.1 2.0 على أساس سنوي ٪ التضخم

  مصر )السنة املالية( 
455.0 421.0 394.0 367.2 324.4 309.6 333.1 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

4.0 6.6 3.3 3.7 5.6 5.3 4.1 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
-8.8 -8.6 -7.2 -8.0 -8.1 -9.7 -11.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
-2.7 -2.9 -1.1 -3.0 -3.2 -2.0 -4.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
10.8 8.3 4.5 5.7 13.8 21.5 23.3 على أساس سنوي ٪ التضخم

البيانات الدولية
2023* 2022* 2021* 2020 2019 2018 2017 وحدة

--- --- 71.0 43.9 63.7 71.5 54.9 دوآلر للبرميل سعر خام برنت )متوسط السنة (
--- --- 3,196.8 2,265.6 2,454.4 2,194.3 2,415.9 مؤشر مؤشر روجرز الدولي للسلع*
--- --- 0.85 0.82 0.89 0.87 0.83 1 دوالر = يورو اليورو مقابل الدوالر*
--- --- 0.25 0.25 1.75 2.50 1.50 ٪ سعر الفائدة بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي*
--- --- 3,231.7 2,690.0 2,358.5 1,883.9 2,103.4 مؤشر *MSCI مؤشر سوق األسهم العاملي

3.6 5.0 5.8 -3.3 1.7 1.4 1.9 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )صندوق النقد الدولي( 
3.6 3.6 6.1 -3.1 2.9 3.6 3.8 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي العاملي )صندوق النقد الدولي(

المصدر:Refinitiv، هافر، مصادر رسمية ،IMF ، تقديرات بنك الكويت الوطني ،* نهاية الفترة.
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