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اآلفاق االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي ومصر

من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو االقتصاد العالمي في عام 2023 مع تالشي أثر طفرة الطلب في مرحلة ما بعد الجائحة وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وانعكاس 
ذلك على دخل المستهلك. كما يتوقع أن تنخفض أسعار النفط هامشياً، إال أن ظروف عدم اليقين المتمثلة في إمكانية فقدان إمدادات النفط الروسي وانتهاج 
األوبك لسياسة خفض حصص اإلنتاج قد يدفع األسعار لالرتفاع. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد تحسن أدائها 
هذا العام، في مواصلة النمو طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة، هذا إلى جانب الدعم الذي تتلقاه من تقدم وتيرة اإلصالحات االقتصادية والمبادرات الحكومية 
لتعزيز االستثمارات. وتشمل المخاطر التي تهدد النمو إمكانية تباطؤ االقتصاد العالمي، مما قد يؤدي لتراجع أسعار النفط، واستمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة 

وارتفاع التضخم. وفي المقابل، فقد ترتفع أسعار النفط، األمر الذي قد يؤدي لتحسن أداء االقتصاد وأوضاع المالية العامة في منطقة الخليج العربي.

تباطؤ النمو العالمي، واستمرار ارتفاع حالة عدم اليقين تجاه أسعار النفط 

العالمي  باالقتصاد  المحيطة  المعنويات  تبدو   ،2023 عام  بداية  اقتراب  مع 
الحكومات  وخفض  الجائحة،  بعد  الطلب  طفرة  تالشي  نتيجة  منخفضة 
ارتفاع  القدرة الشرائية بسبب  الدعم، بل وعكسها أيضاً، وتقلص  لسياسات 
معدالت التضخم في االقتصادات الكبرى والصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي 
يلقي بظالل ثقيلة على أسواق الطاقة والتوترات السياسية بصفة عامة. وفي 
العالمي  االقتصاد  لنمو  توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  خفض  أكتوبر،  شهر 
يعتبر أضعف وتيرة  والذي  يوليو(،  إلى 2.7٪ )مقابل 2.9٪ في   2023 لعام 
نمو يتم تسجيلها منذ عام 2001 فيما عدا عامين استثنائيين نظراً لظروف 
جائحة كوفيد واألزمة المالية العالمية. وأصبحت التوقعات التي تشير لدخول 
االقتصاد في مرحلة الركود خالل األرباع القليلة القادمة في الدول الغربية 
من أبرز الموضوعات الرئيسية في الفترة الحالية، مع تصاعد المخاطر في 
حالة استمرار ارتفاع التضخم أو زيادة أسعار الطاقة بسبب تعرض سالسل 
اإلمداد لمشاكل جديدة. إال أن سوق العمل بقي قوياً حتى اآلن، األمر الذي من 
شأنه، في حالة استمراره، أن يساهم في الحماية من التحول السريع للتباطؤ 
معدالت  الناشئة  األسواق  تشهد  أن  المتوقع  ومن  الكبرى.  االقتصادات  في 
نمو مستقرة، وان كان من أضعف مستوياتها التاريخية بتسجيلها نمو متوقع 
بنسبة 3.7٪ في عام 2023، على الرغم من أن األمر سيتوقف على انتعاش 
النمو االقتصادي للصين والذي قد يكون أقل من التوقعات إذا واصلت فرض 

سياستها الصارمة لمكافحة فيروس كوفيد-19 خالل العام المقبل.

وستواصل البنوك المركزية الرئيسية رفع أسعار الفائدة على األقل حتى بداية 
العام المقبل في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم الذي وصل في الوقت 
الحالي إلى 8-11٪ في الواليات المتحدة ودول أوروبا. وتتوقع أسواق العقود 
الفيدرالي  أموال االحتياطي  المستهدف على  الفائدة  أن يصل معدل  اآلجلة 
األمريكي لذروته عند مستوى 5٪ بمنتصف عام 2023 )+100 نقطة أساس 
من المستويات الحالية(، وذلك على الرغم من اعتراف االحتياطي الفيدرالي 
بما لتلك التدابير من مخاطر تهدد نمو االقتصاد. إال اننا نتوقع أن يبدأ خفض 
فيما  التضخم  تراجع  بعد   2023 عام  من  الثاني  النصف  في  الفائدة  أسعار 
يبقى النمو االقتصادي ضعيفاً. وفي أوروبا، قد تستمر دورة التشديد النقدي 
التي يفرضها البنك المركزي األوروبي لفترة أطول مقارنة بمجلس االحتياطي 
الفيدرالي نظراً لبدايته المتأخرة وربما استمرار مشكلة ارتفاع التضخم، التي 
تعكس ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى المنطقة. كما نتوقع أيضاً ان يؤدي 
االرتفاعات  لعكس  الفائدة  أسعار  رفع  دورة  في  تحول  على  مؤشرات  ظهور 
ظل  في  انه  من  الرغم  على   ،2022 عام  في  األمريكي  الدوالر  سجلها  التي 
استمرار حالة عدم اليقين – ونظراً التخاذ مسار محدد لسعر الفائدة – فإن 
انخفاض معدل التضخم في الواليات المتحدة لما دون المستويات في أوروبا، 

قد يساهم في تقديم بعض الدعم للدوالر.

أوائل  الذي اصدرته األوبك وحلفائها في  القرار  النفط، يبدو أن  وفي سوق 
أكتوبر لخفض حصص اإلنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر 
قد وضع حداً لتراجع األسعار، ليتراوح بذلك سعر مزيج خام برنت في نطاق 
90-100 دوالر للبرميل. ويتمثل سيناريو الحالة األساسية في إمكانية تراجع 
األسعار بشكل طفيف في عام 2023 لتتراوح في المتوسط حول مستوى 90 
دوالر مقابل 100 دوالر أمريكي المتوقعة هذا العام نظراً لضعف نمو االقتصاد 
التصاعدي،  لالتجاه  تميل  األسعار  على  المخاطر  أن  نرى  أننا  إال  العالمي. 
نظراً للنقص المحتمل في اإلمدادات الروسية على خلفية الحظر الذي فرضه 

والقدرة   ،2022 ديسمبر  من  اعتباراً  الروسي  النفط  على  األوروبي  االتحاد 
االستجابة  على  قدرتها  يقيد  مما  وحلفائها  لألوبك  المحدودة  االحتياطية 
لتشديد أوضاع السوق، هذا إلى جانب إمكانية الغاء الصين لسياسات »صفر 
كوفيد« التي تتبعها، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش الطلب الصيني 

على النفط.

االقتصاد الخليجي سيتميز بأداء جيد في عام 2023

سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إداًء قوياً مقارنة 
إنتاجه  وتزايد  النفط  أسعار  ارتفاع  وسيؤدي  العالمية.  االقتصادات  بمعظم 
إلى  ليصل  الخليج  اإلجمالي على مستوى منطقة  المحلي  الناتج  نمو  لتعزيز 
فوائض  وتحقيق  عند ٪6.9  الزمان  من  منذ عقد  المسجلة  أعلى مستوياته 
مالية بكافة أنحاء المنطقة. وبالنظر للدعم المحدود الذي يقدمه قطاع النفط 
بسبب خفض اإلنتاج، فإن تباطؤ النمو أمر ال مفر منه في عام 2023. إال اننا 
نتوقع أن يتحرك االقتصاد غير النفطي بوتيرة جيدة، وذلك بفضل عدد من 
الهيكلية  واإلصالحات  النفط،  أسعار  ارتفاع  استمرار  تتضمن  التي  العوامل 
الجارية والمبادرات الحكومية الداعمة لالستثمار، مما قد يوفر بعض المرونة 
في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة سالفة الذكر، فضاًل عن ارتفاع أسعار 
الفائدة. وتعتبر أجندة اإلصالح في السعودية واإلمارات من أبرز البرامج على 
ذلك  في  بما  األخرى،  الدول  أن  إال  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  مستوى 
البحرين وعمان، تحرز أيضاً بعض التقدم، بتقديمها خطوات لتعزيز المرونة 
االستثمار  على  واالنفتاح  العمل  سوق  في  التنافسية  والقدرة  العامة  للمالية 
األجنبي المباشر. وبعد انتهاء استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، سوف 
تشير  المتوسط  المدى  على  التوقعات  ان  إال  قطر،  في  النمو  وتيرة  تتباطأ 
إنتاج  في  والتوسع  الضخمة  االستثمارات  ظل  في  النمو  افاق  قوة  الستمرار 
الغاز. وسيتراجع النمو االقتصادي في الكويت عن المعدل السريع الذي وصل 
إلى 8٪ هذا العام، ويشير تباطؤ وتيرة اإلصالحات إلى استمرار ميل النمو نحو 

اإلنفاق االستهالكي في الوقت الحالي.

ويتركز الخطر الرئيسي على التوقعات من االتجاه الصعودي المحتمل ألسعار 
النفط كما أسلفنا الذكر، والذي إذا تحقق فسيشير إلى نتائج اقتصادية ومالية 
أقوى بكافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل مقارنة بتوقعاتنا 
في الوقت الحالي. إال ان هناك بعض مخاطر تهدد تلك التوقعات، بما في ذلك 
ضعف االقتصاد العالمي، والذي قد يؤدي النخفاض أسعار النفط والتجارة 
واالستثمار، كما قد يؤثر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب وأسعار 
األصول. وقد يستمر ارتفاع التضخم، على الرغم من أنه أقل بكثير مقارنة 
بدول أوروبا والواليات المتحدة هذا العام، مما يؤثر على اإلنفاق االستهالكي 
تحديات  الدول  بعض  في  االقتصادي  النمو  يواجه  وقد  أيضاً.  واالستثماري 
المهارات، خاصة في ظل  أو نقص  العمل  كبرى بسبب تشديد أوضاع سوق 

االعتماد على العمالة المستوردة.

وأخيراً، في مصر، أدت صفقة صندوق النقد الدولي المبرمة في أكتوبر لتراجع 
سعر صرف الجنيه المصري بشدة وارتفاع األسعار، مع توقع فترة صعبة من 
التمويل  تحديات  أن  من  وبالرغم   .2023 عام  في  األرجح  على  اإلصالحات 
الخارجي طويلة األجل لم تختف تماماً بعد، فإن هذه الصفقة سوف تساعد 
في تخفيف حدة النقص في العمالت األجنبية، ودعم عودة ثقة المستثمرين، 
باإلضافة إلى خطوات اإلصالح التي من شأنها تمهيد الطريق لتحسن النمو 

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

202020212022*2023*

1.41.72.12.0تريليون دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

4.63.06.92.3-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

5.50.011.20.0-٪ النمو السنوي                           النفطي    

4.14.64.63.7-٪ النمو السنويغير النفطي     

0.71.93.32.8٪ النمو السنويالتضخم

1.05.93.0-10.0-٪ من الناجت الرصيد املالي

1.19.218.614.0-٪ 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

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 أكتوبر 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
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البحرين وُعمان وقطر

ساهم ارتفاع العائدات النفطية وتسارع وتيرة اإلصالحات في تحسن اآلفاق االقتصادية البحرين وسلطنة عمان، مما أدى للتخلص من مواطن الضعف المالي 
خالل فترة الجائحة وافساح المجال أمام تحقيق فوائض مالية وتحسين توقعات النمو االقتصادي. وعلى الرغم من الدفعة القوية التي تلقاها االقتصاد القطري 
هذا العام على خلفية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إال أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في عام 2023، فيما ستكون االستثمارات المتعلقة برؤية 
2030 ورفع الطاقة االنتاجية للغاز الطبيعي المسال المقرر إنجازها في عام 2027 من العوامل الداعمة آلفاق النمو طويلة األجل. أما بالنسبة للبحرين وسلطنة 
عمان، فهناك بعض التحديات التي تتعلق في الغالب بانخفاض أسعار النفط وتأخر بعض اإلصالحات، مما قد يعيد ميزانياتها مرة أخرى لتسجيل عجز مالي. 
أما في قطر، فتشمل التحديات إمكانية نمو االقتصاد بوتيرة غير مستدامة على المدى القريب وبعض التحديات اللوجستية المتعلقة باستضافة بطولة كأس 

العالم، وتأخير انجاز مشاريع الغاز العمالقة. وفي المقابل، فقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة لتحسن اآلفاق االقتصادية.

في  واإلصالح  االقتصادي،  التعافي  يعزز  النفطية  العائدات  نمو  البحرين: 
صدارة األولويات

تسارعت وتيرة النمو االقتصادي في البحرين بعد الجائحة وذلك على خلفية 
ارتفاع أسعار النفط والتعافي القوي الذي شهدته القطاعات االستهالكية وخدمات 
الضيافة. وبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 6.2٪، على أساس سنوي، في النصف 
األول من 2022، فيما ساهم تزايد القيمة الصافية للضرائب )األمر الذي قد يكون 
مرتبطاً برفع ضريبة القيمة المضافة في يناير( في هذا النمو، مما أدى الرتفاع 
القيمة المضافة االجمالية بنسبة متواضعة وصلت إلى 3.8٪. من جهة أخرى، 
يشهد إنتاج النفط نمواً هامشياً نتيجة لقيود االنتاج، مما سيؤثر على نمو الناتج 
المحلي لهذا العام )5.5٪( والعام المقبل )3.3٪(. إال أن النظرة المستقبلية للنمو 
غير النفطي تعتبر إيجابية مع تراجع حدة الضغوط المالية والتزام الحكومة بخطة 
التنمية االقتصادية بقيمة 30 مليار دوالر التي تم إطالقها أواخر العام الماضي، 
والتي تشمل استثمارات البنية التحتية، وتوسيع قطاعات مثل السياحة والضيافة 
والتمويل، وتبسيط اإلجراءات الحكومية وتدريب وتطوير القوى العاملة المحلية. 
وفي الربع الثاني من عام 2022، ارتفع معدل توظيف المواطنين البحرينيين بنسبة 
4.3٪ على أساس سنوي في القطاع الخاص وبنسبة 3.2٪ في القطاع العام، مما 

يشير إلى إحراز بعض التقدم نحو تحقيق أهداف سوق العمل.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط واأللمنيوم في تعزيز موقف الحكومة وتمكينها من 
تسجيل فائض مالي بنسبة 0.6٪ من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام، لتصل 
الموعد  المحّدث قبل  المالي  التوازن  لبرنامج  المستهدف  المستوى  إلى  بذلك 
المحدد بعامين. إال أنه وفي ظل توقع انخفاض أسعار السلع العام المقبل، سيبقى 
ضبط أوضاع المالية العامة من أبرز القضايا الهامة. إذ تشير التوقعات لتمكن 
البحرين من تحقيق ميزانية متوازنة بصفة عامة في عام 2023 في حال اتخاذ 
إجراءات إضافية لضبط االنفاق، وستساعد تلك الخطوة في استقرار نسبة الدين 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي )تصل اآلن إلى 112٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
وفقاً للتصنيف الحكومي(، والذي يبقى مع ذلك، إلى جانب احتياطيات العمالت 
إلى جانب  هذا  االئتماني،  التصنيف  لوكاالت  قلق  المحدودة، مصدر  األجنبية 
تخفيفه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على فاتورة خدمة الدين. إال أنه وبالنظر إلى 
الوضع المالي الذي ما يزال هشاً، فإن أي تراجع ألسعار النفط قد ينتج عنه تحقيق 
عجز مالي، والعودة لتقليص النفقات، وارتفاع الدين العام، مما يعتبر من التحديات 

الرئيسية التي تحيط بالتوقعات االقتصادية.

ُعمان: اإلصالح االقتصادي يعزز آفاق النمو 

أدى ارتفاع أسعار الطاقة وبرنامج اإلصالح الحكومي إلى تحسين آفاق التوقعات 
االقتصادية في ُعمان وتراجع حدة الضغوط المالية. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 4.8٪ هذا العام، ليس فقط بفضل ارتفاع أسعار النفط 
المبادرات  النفطي. وتشمل  النشاط غير  على خلفية تحسن  أيضاً  بل  والغاز، 
الهادفة لرفع معدالت النمو تنمية القطاعات الرئيسية مثل التصنيع واللوجستيات 
يتعلق  فيما  )خاصة  الالزمة  العمالة  وتوفير  االستثمارات  وتعزيز  والسياحة، 
بمشاركة المرأة في القوى العاملة(، وتحسين مناخ األعمال، مع الحفاظ على بعض 
العناصر الرئيسية من اإلنفاق االجتماعي. وشملت اإلصالحات هذا العام إلغاء 
حدود الملكية األجنبية للشركات المدرجة بهدف جذب رؤوس األموال قبل البدء 
في حملة الخصخصة المزمع تطبيقها على مدار السنوات القليلة المقبلة. وتشير 
التقديرات إلى إحراز برنامج اإلصالح الحكومي المزيد من التقدم خالل العام 
المقبل، وذلك على الرغم من إمكانية تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
ظل انخفاض مستويات إنتاج النفط وتراجع النشاط غير النفطي بسبب العوامل 
العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وتالشي تأثيرات عودة النشاط االقتصادي 

فيما بعد جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تحسنت أوضاع المالية العامة بالتوازي مع ارتفاع أسعار الطاقة 
األولوية لضبط  الذي أعطى  المالية متوسط األجل،  وبرنامج ضبط األوضاع 
النفقات، لكنه تضمن أيضاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 التي 
أضافت ما يعادل )بما في ذلك الضريبة االنتقائية( 2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى اإليرادات في النصف األول من عام 2022. ومن المقرر أن تسجل الميزانية 
فائضاً بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام الحالي، والذي يعتبر 
أول فائض تسجله السلطنة منذ عام 2008، قبل أن يصل إلى 3.2٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي في عام 2023. وعلى الرغم من خطة خفض الميزانية العامة 
للدولة بنسبة 3٪ في عام 2022، إال أنه من المتوقع أن ترتفع النفقات هامشياً هذا 
العام نظراً لقيام السلطات، وفقاً للتصريحات الصادرة بهذا الخصوص، بتخفيف 
حدة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة من خالل الدعم. كما تقلص الدين العام إلى نسبة 
55٪ من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 69٪ في عام 2021، مما ساهم في الحد 
من مخاطر التمويل والتعرض الرتفاع أسعار الفائدة. وقامت وكالتي التصنيف 
االئتماني فيتش وستاندرد أند بورز برفع التصنيف االئتماني للحكومة بدرجة 

واحدة هذا العام مما يعكس تحسن تلك المقاييس.

قطر: كأس العالم واستثمارات الغاز يدفعان النمو

تتسارع خطى االقتصاد القطري نحو تحقيق النمو في عام 2022 بدعم من األداء 
القوي الذي شهده القطاع غير النفطي، والذي سجل نمواً بنسبة 7.2٪، على أساس 
سنوي، في النصف األول من عام 2022، ويتوقع أن يبقي قوياً في النصف الثاني 
من العام بفضل الدعم الذي سيتلقاه من استعدادات األنشطة التجارية، والسياحية 
واإلنفاق المرتبط بالتحضير الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 
الجاري. وسيتدفق أكثر من مليون زائر إلى البالد )33٪ من إجمالي سكان قطر 
البالغ عددهم 3 مليون نسمة(، مع احتمال تواجد 0.2 مليون زائر في أي وقت. 
وانعكست المعنويات اإليجابية على مؤشر مديري المشتريات، والذي وصلت قراءته 
إلى 67.5 في مايو، رغم تراجعها مؤخراً. كما ستكون التغييرات التي ستطرأ على 
إنتاج قطاع الهيدروكربون ضئيلة بالنظر إلى مستويات اإلنتاج الحالية التي وصلت 
بالفعل إلى أعلى طاقة إنتاجية، وباعتبار أن قطر ليست عضواً من أعضاء األوبك 
وحلفائها. وبصفة عامة، نتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 4.1٪ في 
عام 2022، على أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4٪ في عام 2023 مع تالشي الزخم 
الناجم عن استضافة بطولة كأس العالم. باإلضافة إلى ذلك، ستساهم االستثمارات 
الهائلة المرتبطة برؤية 2030 واالستكمال المستهدف لمشاريع الغاز العمالقة بقيمة 
30 مليار دوالر في عام 2027 في تعزيز النمو غير النفطي، على أن يستعيد قطاع 

الهيدروكربون بعد ذلك مكانته كمحرك رئيسي للنمو.

المعنويات  دعم  في  العام  هذا  الغاز  ألسعار  المفاجئ  االرتفاع  سيساهم  كما 
تأثيرها  الرغم من  للحكومة، على  المالية  األوضاع  تجاه  االقتصادية وخاصة 
المحدود، إذ تشكل الصادرات للدول األوروبية حوالي 14٪ من إجمالي صادرات 
الغاز حيث وصلت األسعار ألقصى ارتفاعاتها وعقود الغاز المسال المرتبطة 
بالنفط طويلة األجل. وتشير التوقعات لتسجيل فوائض مالية كبيرة في عامي 
2022 )16٪ من الناتج المحلي( و2023 )9.2٪(، األمر الذي سيسمح بتقليص 
معالجة  في  ويساهم   ،)2021 عام  في  المحلي  الناتج  من   ٪58( العام  الدين 
الخصوص.  بهذا  االئتماني  التصنيف  وكاالت  ابدتها  التي  السابقة  المخاوف 
وباإلضافة إلى العوامل العالمية، تعتبر التحديات اللوجستية المتعلقة باستضافة 
والقدرة   ،)٪6 إلى  حالياً  )وصل  التضخم  معدل  وارتفاع  العالم،  كأس  بطولة 
االستيعابية بعد انتهاء فعالية كأس العالم، وتأخير تنفيذ مشاريع الغاز الكبرى من 
أبرز المخاطر على المديين القريب إلى المتوسط، وذلك على الرغم من قدرة 
االحتياطيات الخارجية الكبيرة التي تتمتع بها قطر، وتقدم مسيرة اإلصالحات، 

والتصنيف االئتماني القوي في الحد من تلك المخاطر. 
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية

20212022*2023*20212022*2023*20212022*2023*

38.943.644.785.8103.9104.5176.5209.8204.3مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.25.53.33.04.83.31.54.12.4٪  النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

0.30.70.2-0.31.02.64.17.33.8-٪  النمو السنويالنقطي

2.86.53.52.53.63.02.76.33.7٪  النمو السنويغير النفطي

0.63.62.81.53.02.32.34.33.2-٪  النمو السنوي التضخم

3.75.53.20.216.09.2-6.50.60.1-٪ من الناجت التوازن املالي

3.85.72.114.618.812.1-6.79.47.5٪ من الناجت احلساب احلالي

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: الهيئات اإلحصائية احلكومية، توقعات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: الهيئات اإلحصائية احلكومية، توقعات بنك الكويت الوطني
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الرسم البياني 2: التضخم
)٪ النمو السنوي(

املصدر: الهيئات اإلحصائية احلكومية، توقعات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: أسعار الفائدة الرئيسية*  

املصدر: Haver، * البيانات حتى 6 نوفمبر 2022
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الكويت

تتسم النظرة المستقبلية لالقتصاد الكلي على المدى القصير باإليجابية بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام وزخم االستهالك الخاص الذي انعكس بوضوح على 
تحسن اإلنفاق االستهالكي، وارتفاع المبيعات العقارية واالئتمان الخاص. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الوضع المالي للدولة، ومن المتوقع تسجيل 
الميزانية الحكومية هذا العام أول فائض مالي منذ عام 2014 - باإلضافة إلى تراجع قيود السيولة التي شهدناها خالل الفترة السابقة بشكل كبير. وتتصاعد 
المخاطر السلبية التي تهدد التوقعات بوتيرة أكثر حدة على المديين المتوسط والطويل والتي تعتمد بصفة رئيسية على التقدم المحدود الذي تم إنجازه على 

صعيد أجندة التنويع المالي واالقتصادي الشاملة التي تركز على اإلصالحات للحد من االعتماد على القطاع النفطي.

انتاج النفط والنمو االستهالكي يعززان النمو  

القطاعين  إنتاج  تزايد  مع  الجائحة  بعد  االقتصادي  النشاط  تعافي  استمر 
القوي  الحكومي  اإلنفاق  من  وبدعم  سواء،  حد  على  النفطي،  وغير  النفطي 
في ظل االرتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 7.8٪ هذا العام نتيجة ارتفاع إنتاج النفط 
بمعدالت ملحوظة )+12.1٪ على أساس سنوي(، قبل أن يتباطأ في عام 2023 
)+0.8٪( على خلفية خطط منظمة األوبك وحلفائها لخفض حصص االنتاج. 
وستبلغ حصة انتاج الكويت من النفط 2.68 مليون برميل يومياً في عام 2023 
)بانخفاض قدره 30 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2022(، مما سيؤدي 
النخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.1٪، على أساس سنوي. وما يزال 
هناك فرصة لتراجع األوبك وحلفائها عن خطط خفض االنتاج في عام 2023 
في حالة تشديد أوضاع سوق النفط العالمية، كما هو متوقع. وتشير التقديرات 

لعودة الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.

وكان تعافي اإلنفاق االستهالكي وتحسن النشاط العقاري القوي نسبياً من أبرز 
العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، والذي من 
المتوقع أن يسجل نمواً نسبته 3.1٪، في المتوسط، خالل عامي 2023-2022. 
وكان الطلب على االئتمان لألسر )+12.8٪ على أساس سنوي في أغسطس( 
واالئتمان المقدم لقطاع الشركات )+6.4٪( من العوامل التي ساهمت في ذلك، 
أطول للتعافي بسبب ضعف  واستغرق االئتمان المقدم لقطاع الشركات وقتاً 

معدالت االستثمار ونقص المواد األولية والعمالة الناجم عن الجائحة. 

ونتوقع نمو النشاط االستهالكي - الذي يشهد حالياً نمواً قوياً - بنسب أقل 
حدة في عام 2023، في ظل تالشي حالة التعافي التي أعقبت الجائحة وارتفاع 
أسعار الفائدة. إال ان الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي قد يشهد مزيداً 
من الدعم العام المقبل مع بدء زيادة انتاج مصفاة الزور - إحدى أكبر مصافي 
التكرير على مستوى العالم - بطاقة إنتاجية تصل إلى 615 ألف برميل يومياً.

من جهة أخرى، يمثل سوق المشاريع أحد نقاط الضعف، إذ انخفضت قيمة 
المسندة ألدنى مستوياتها في عدة سنوات. ويعتبر هذا االمر من  المشاريع 
اإلجراءات  وطول  التكاليف  ترشيد  وسياسات  للجائحة  المباشرة  التداعيات 
عليه  ترتب  الذي  األمر  ضئيلة،  الحكومية  المناقصات  وكانت  الحكومية. 
نتائج سلبية على القطاع الخاص، الذي ما يزال يعتمد على تلك المشروعات 
)»برنامج  جديدة  إصالح  خطة  بإعداد  السلطات  وتقوم  أنشطته.  لمواصلة 
الخاص  القطاع  لتمكين   2035 الكويت  رؤية  استراتيجية  مظلة  تحت  عمل«( 
وتعزيز التنويع االقتصادي. وسيتم تقديم مسودة الخطة للبرلمان الجديد في 
الدورة التشريعية المقبلة، إال أن وتيرة التقدم بخطى سريعة ستعتمد لحد كبير 

على التعاون بين الحكومة ومجلس االمة.

تباطؤ وتيرة التضخم في ظل تراجع ضغوط الجائحة والصراع األوكراني

عن  الناجم  المكبوت  والطلب  التوريد  سالسل  اضطرابات  انحسار  ساهم 
الجائحة في تباطؤ وتيرة التضخم، إذ وصل لنحو 4.1٪ على أساس سنوي في 
أغسطس، بعد أن بلغ 4.7٪، على أساس سنوي، في أبريل نتيجة ارتفاع أسعار 
في  األسعار  ارتفاع  يساهم  أن  ويتوقع  والتعليم.  والمواصالت  الغذائية  المواد 
فترة األساس والسياسة النقدية األكثر تشدداً، وقوة الدينار الكويتي، وانخفاض 
أسعار السلع العالمية وتراجع حدة الضغوط في خفض معدل التضخم بشكل 

أكبر ليصل إلى 2.7٪ في عام 2023 مقابل 3.9٪ في عام 2022.

تشديد السياسة النقدية قد يستمر مستقباًل 

الفيدرالي  االحتياطي  ما - خطى مجلس  لحد   - المركزي  الكويت  بنك  اتبع 
األمريكي في تشديد السياسة النقدية هذا العام، ورفع سعر الخصم بمقدار 
المركزي  الكويت  بنك  وكان  إلى ٪3.0.  لتصل  150 نقطة أساس منذ مارس 
متحفظاً أكثر من نظرائه الخليجيين فيما يتعلق باستجابته الرتفاع أسعار الفائدة 
األمريكية وتحقيق التوازن بين الحاجة النسجام سياساته مع توجه االحتياطي 
الفيدرالي، وكبح جماح التضخم، ومواصلة دعم االقتصاد غير النفطي. ونتوقع 
تطبيق المزيد من السياسات النقدية المتشددة خالل الفترة القادمة، إذ يوفر 
الفارق الضئيل بين أسعار الفائدة األمريكية وسعر الخصم في الكويت فرصة 
أكبر لبنك الكويت المركزي ليوائم سياساته بشكل وثيق مع مجلس االحتياطي 

الفيدرالي في المستقبل.

أول فائض مالي في 8 سنوات يخفف قيود السيولة

العامة  المالية  أوضاع  إلى تحسين   2021 النفط منذ عام  ارتفاع أسعار  أدى 
بصورة ملحوظة. ونتوقع تسجيل الميزانية لفائض قدره 5.3 مليار دينار )٪9.6 
من الناتج المحلي اإلجمالي( هذا العام )السنة المالية 2023/2022(، والذي 
المقبل  المالي  العام  وكذلك   ،2014 عام  منذ  تسجيله  يتم  فائض  أول  يعتبر 
)4.3٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(. وتحرص الحكومة على اتباع سياسات 
الترشيد، حتى وإن كان من المقرر الغاء خفض النفقات التي تم تحديدها في 
مسودة الموازنة والتي لم يتم إقرارها بعد منذ يناير الماضي، وذلك نظراً ألن 
أسعار النفط الحالية قد تجاوزت تقديرات الموازنة العامة والبالغة 65 دوالراً 

للبرميل. 

في   ٪4.5 بنسبة  للنفقات  متواضعاً،  كان  وإن  إيجابي،  نمو  تسجيل  ونتوقع 
الرأسمالي،  اإلنفاق  تقييد  إمكانية  مع   2023-2022 عامي  في  المتوسط 
الوتيرة  بتلك  النفقات  رفع  تستلزم  التنمية  خطة  أهداف  أن  من  الرغم  على 
في  فائض  تحقيق  يساعد  وسوف  الحالية.  المنخفضة  بالمستويات  مقارنة 
الميزانيات الالحقة في إعادة رسملة صندوق االحتياطي العام، الذي كان على 
وشك النضوب. وما تزال المصّدات الوقائية الخارجية قوية للغاية، إذ تصل 
احتياطيات بنك الكويت المركزي إلى 46 مليار دوالر، في حين تحتفظ الهيئة 
العام  الدين  أن  كما  دوالر.  مليار   700 بنحو  تقدر  بأصول  لالستثمار  العامة 
يؤدي  وقد  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  للغاية عند مستوى 3.5٪ من  منخفض 
تحسن العالقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلقرار قانون الدين العام 
الذي طال انتظاره في عام 2023، والذي من شأنه أن يفتح المجال امام عدد 

من خيارات التمويل المتاحة. 

التوقعات اإليجابية والنمو طويل األجل يتوقف على اإلصالحات

تعتبر النظرة المستقبلية للكويت على المدى القريب إيجابية بصفة عامة، وذلك 
الخاص، وهي  نمو االستهالك  النفط واستمرار  ارتفاع أسعار  توقعات  بفضل 
األمور التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الوضع االقتصادي للدولة في ظل 
صعوبة البيئة االقتصادية الخارجية. إال ان آفاق النمو على المديين المتوسط 
والطويل تتوقف على قدرة تنفيذ إصالحات هيكلية لتقليل االعتماد على تحركات 
أسعار النفط وتحويل مركز النمو االقتصادي للقطاع الخاص. ويجب أن تشمل 
المالية،  واالستدامة  والتعليم  العمل  وسوق  األعمال  أنشطة  االصالحات  تلك 
المواطنين  معدل مشاركة  لتعزيز  تدابير  اتخاذ  يجب  كما  أخرى.  أمور  ضمن 
في القطاع الخاص، وكذلك تقديم حوافز لتشجيع االستثمار المحلي واألجنبي. 
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للكويت

2019202020212022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

مليار دوالر
136106136175169

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

٪ النمو السنوي
-0.6-8.91.17.80.8

1.1-1.012.1-8.9-1.0-٪ النمو السنوي                           النفطي

8.83.53.13.2-0.1-٪ النمو السنويغير النفطي*       

  ميزان املالية العامة 
)السنة املالية( 

٪ من الناجت 
-9.5-33.2-6.99.64.3

٪ من الناجت احلساب اجلاري
10.11.427.033.327.5

1.12.13.43.92.7٪ النمو السنويالتضخم

* يتضمن نشاط التكرير

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: منو االئتمان
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت المركزي

الرسم البياني 4: وضع املالية العامة
 

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

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

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء /تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: التضخم
)٪ النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء،  تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: اجتاهات العمالة الكويتية
)باآلالف في نهاية الفترة، حصه املواطنني محدده ضمن الرسم( 

املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، * بيانات نهاية مارس
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أغسطس-۲۰ فبراير-۲۱ أغسطس-۲۱ فبراير-۲۲ أغسطس-۲۲

االئتمان المقدم لقطاع األسر

االئتمان المقدم للشركات
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القطاع النفطي 
القطاع غير النفطي 

نمو الناتج المحلي الحقيقي

۰

۲
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٦

۸

۱۰
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۱۰

۱۲ التضخم
التضخم األساسي (باستثناء الغذاء والسكن)

تضخم أسعار الغذاء والمشروبات

أغسطس-۱۹ مايو-۲۰ فبراير-۲۱ نوفمبر-۲۱ أغسطس-۲۲
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مليار دينار (الجانب األيسر)
٪ من الناتج (الجانب األيمن)

توقع
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القطاع العام (الحكومة والقطاع النفطي)
القطاع الخاص

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

القطاع الخاص (٪ على أساس سنوي، الجانب األيمن)
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اململكة العربية السعودية

واصل القطاع غير النفطي زخمه منذ بداية العام الحالي حتى اآلن وذلك بفضل األداء القوي للقطاع الخاص )+5.9٪ على أساس سنوي في النصف األول من 
عام 2022(. كما انتعش االستثمار بقوة ما قد يدعم النمو المستقبلي من خالل رفع القدرة اإلنتاجية. ومن المتوقع أن يستمر الزخم خالل الفترة المتبقية من 
هذا العام وعلى مدار عام 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار بعض الضغوط التضخمية )التي من المتوقع 
أن تخف حدتها(. وبالرغم من زيادة بند النفقات وفقاً لمسودة الميزانية وانخفاض أسعار النفط واإلنتاج، إال أننا نتوقع تسجيل فائض بميزانية العام المقبل. 
وتتضمن أبرز التحديات الرئيسية التي قد يتعرض لها االقتصاد السعودي خالل العامين المقبلين، إمكانية تسجيل القطاع غير النفطي لمعدل نمو أقل من 

المتوقع، والذي قد ينتج على سبيل المثال نتيجة لضعف مستويات المرونة عما كان متوقعاً في مواجهة تدهور أوضاع االقتصاد العالمي.

القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في 2023   

 ٪5 إلى  وصل  إذ  زخمه،  على  العام  هذا  النفطي  غير  القطاع  نمو  حافظ 
عام  في   ٪4.9 بنسبة  لنمو  تسجيله  بعد   2022 عام  من  األول  النصف  في 
2021. وبقي القطاع الخاص )+5.9٪ في النصف األول من العام( المحرك 
الرئيسي للنمو على الرغم من تحسن وتيرة نمو القطاع الحكومي والذي بلغ 
2.4٪ مقابل 1.5٪ في عام 2021. وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 
أعلى معدل نمو بنسبة 10.8٪ في النصف األول من العام بعد ان شهد نمواً 
اإلنفاق  من حيث  فإنه  ذلك،  من  واألبرز   .2021 عام  في   ٪8.7 بنسبة  قوياً 
)أي  اإلجمالي  الثابت  المال  رأس  تكوين  كان  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  على 
االستثمار( األسرع نمواً إلى حد كبير، إذ ارتفع بنسبة 24٪ على أساس سنوي 
في النصف األول من العام. وتعتبر تلك مؤشرات إيجابية تعزز إمكانية النمو 

في المستقبل نظراً لداللتها على تزايد الطاقة اإلنتاجية.

وتشير التقديرات إلى استمرار الزخم القوي خالل الفترة المتبقية من العام 
الحالي وفي عام 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار 
يزال  ما  االستهالكي  اإلنفاق  أن  كما  التضخمية.  الضغوط  وبعض  النفط 
سنوي،  أساس  على   ،٪19 بنحو  البيع  نقاط  معامالت  قيمة  ارتفاع  مع  قوياً 
حتى سبتمبر الماضي. وما يزال نمو االئتمان قوياً بوصوله لنحو 16٪، على 
أساس سنوي، إذ يساهم ارتفاع نمو االئتمان المقدم لقطاع األعمال )+٪12 
على أساس سنوي( في تعويض تراجع معدالت نمو قروض الرهن العقاري. 
أنه  إال  النمو،  لذروة  تجاوزه  من  الرغم  على  فإنه  العقاري،  للرهن  وبالنسبة 
أساس سنوي، حتى  على   ،٪29 نحو  بلغت  مرتفعة  بمعدالت  يتوسع  يزال  ما 
أغسطس. أما على صعيد مؤشر مديري المشتريات، فقراءته قوية )وصلت 
أحدثها إلى 57.2(، مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى 62.9. وبالنظر 
إلى تلك العوامل مجتمعة، تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 
4.7٪ بنهاية عام 2022، على أن يصل إلى 4٪ في عام 2023، في ظل ارتفاع 

أسعار الفائدة وضعف االقتصاد العالمي.

أبرز  من  الفعالة  السياسات  وضع  وعملية  الجارية  اإلصالحات  زالت  وما 
والمبادرات  اإلصالحات  وتشمل  النمو.  آفاق  تعزز  التي  الجوهرية  العوامل 
االستراتيجية األخيرة االستراتيجية الوطنية لالستثمار )التي تستهدف تعزيز 
 2030 عام  في   ٪30 إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  االستثمارات  نسبة 
المالية،  التكنولوجيا  واستراتيجية   ،)2021 عام  في   ٪24 من  بأقل  مقارنة 
وإنشاء الهيئة السعودية لتسويق االستثمار، ووضع قانون الشركات الجديد. 
بنسبة  المتحدة  الواليات  في  الفائدة  سعر  لرفع  نظراً  فإنه  المقابل،  وفي 
3.75٪ منذ مارس الماضي، رفع البنك المركزي السعودي معدالت الفائدة 
بمعدل مماثل بلغ 3.5٪ مع توقع المزيد من الزيادات على معدالت الفائدة 
األمريكية بمقدار 50-75 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام. وأدى ارتفاع 
معدالت الفائدة وتسارع وتيرة نمو القروض مقارنة بالودائع الرتفاع معدالت 
في  السيولة  لضخ  السعودي  المركزي  البنك  دفع  مما  البنوك،  بين  الفائدة 

القطاع المصرفي.

وباالنتقال للقطاع النفطي، فبعد زيادة اإلنتاج هذا العام، من المتوقع أن تتراجع 
معدالت اإلنتاج العام المقبل نظراً للقرارات األخيرة التي أقرتها منظمة األوبك 
وحلفائها والتي تقضي بخفض اإلنتاج إذ لن يكون مفاجئاً إذا استمرت السعودية 
في االضطالع بدور استباقي وقيادي على مستوى المجموعة، فيما يتعلق بإدارة 
إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك خفض حصص اإلنتاج أو زيادتها وفقاً 

لما تقتضيه الضرورة. وتجدر اإلشارة لخطط أرامكو الهادفة إلى زيادة قدرتها 
اإلنتاجية المستدامة من 12 مليون برميل يومياً إلى 12.3 مليون برميل يومياً 
في عام 2025، قبل رفعها إلى 13 مليون برميل يومياً في عام 2030. وبصفة 
عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي االجمالي بنسبة كبيرة تصل إلى ٪8.6 
في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.1٪ العام المقبل، متأثراً بالقطاع النفطي.

التضخم يقترب من مستويات الذروة، والبطالة تواصل تراجعها

واصلت معدالت التضخم ارتفاعها ووصلت إلى 3٪، على أساس سنوي، في 
أوكتوبر، إال أن التوقعات ترجح الوصول إلى مستوى الذروة في وقت الحق من 
العام الحالي، على أن يصل متوسط العام بأكمله إلى 2.6٪ قبل أن ينخفض 
ومبادرات  االقتصادي  النمو  مساهمة  واستمرت   .2023 عام  في   ٪2.2 إلى 
توطين الوظائف في خفض معدالت البطالة بين صفوف السعوديين، إذ تراجع 
معدل البطالة إلى 9.7٪ في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بمستويات 

الذروة التي شهدناها مؤخراً والتي بلغت 15.4٪ قبل عامين.

فوائض في الميزانية رغم زيادة اإلنفاق

شهد وضع المالية العامة تحسناً كبيراً في التسعة أشهر األولى من عام 2022 على 
خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وذلك على الرغم من زيادة مستويات 
االنفاق أعلى مما كان متوقعاً. كما ارتفعت اإليرادات بنسبة 36٪ على أساس 
سنوي في التسعة أشهر األولى من عام 2022، إذ ارتفعت اإليرادات النفطية 
بنسبة 67٪، بينما انخفضت اإليرادات غير النفطية بنسبة 4٪. وارتفعت النفقات 
المحلي  الناتج  من   ٪5 بنسبة  مالي  فائض  تحقيق  إلى  أدى  مما   ،٪14 بنسبة 
اإلجمالي في التسع أشهر األولى من عام 2022 مقارنة بتسجيل عجز قدره 
2.3٪ في عام 2021. وتشير التوجهات المستقبلية إلى أنه بالنظر إلى أسعار 
النفط التي ما تزال مرتفعة نسبياً، والنمو المستمر لإليرادات غير النفطية، 
الميزانية  المدرجة في  النفقات  الزيادة األخيرة على صعيد  الرغم من  وعلى 
خالل فترة التوقع، إال أن هناك إمكانية لتسجيل فوائض مالية تصل إلى ٪2.9 
التوالي. ويواصل صندوق االستثمارات  و0.8٪ في عامي 2022 و2023 على 
االقتصادي،  التنويع  تحقيق  نحو  السعي  سياق  في  جوهري  دور  لعب  العامة 
وذلك من خالل ضخ االستثمارات في القطاعات والشركات الواعدة، إذ تعتبر 
استثماراته مكملة للنفقات المالية للحكومة. ومن المتوقع أن يتم توجيه الفوائض 
من  بدالً  السعودي  المركزي  البنك  لدى  الحكومية  الودائع  لتعزيز  الغالب  في 
خفض مستويات الدين، وبناًء على ذلك، نتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي بوصولها إلى 24٪ تقريباً مقابل 30٪ في عام 2021.

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪16( نموه  الجاري  الحساب  فائض  وواصل 
أن يواصل  النفط، ونتوقع  ارتفاع أسعار  العام( بفضل  النصف األول من  في 
الحساب الجاري تسجيل فائض بمستويات مريحة خالل فترة التوقع. وتتضمن 
أبرز المخاطر الرئيسية، إمكانية تسجيل القطاع غير النفطي لمعدل نمو أقل 
من المتوقع، والذي قد ينتج على سبيل المثال نتيجة لضعف مستويات المرونة 
عما كان متوقعاً في مواجهة تدهور اوضاع االقتصاد العالمي. في المقابل، قد 
يبلغ إنتاج النفط مستويات أعلى من المتوقع، ألسباب قد تتضمن على سبيل 
المثال، رجوع األوبك وحلفائها عن القرارات )بشكل كلي او جزئي( التي أقرتها 
والتي تقضي بخفض اإلنتاج بمعدالت قوية. باإلضافة الى ذلك، من  مؤخراً 
الممكن أن تبلغ أسعار النفط مستويات أعلى من توقعاتنا التي تبلغ 90 دوالر 

في عام 2023 كمتوسط سعر مزيج خام برنت.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للسعودية 

202020212022*2023*

7038341,0321,028مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

4.13.28.62.1-٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.0-6.70.215.6-٪ النمو السنوي                           النفطي     

2.54.94.74.0-٪ النمو السنويغير النفطي     

3.43.12.62.2٪ النمو السنويالتضخم

2.32.90.8-11.1-٪ من الناجت ميزان املالية العامة 

32.430.024.224.3٪ من الناجت الدين العام

3.26.716.513.6-٪ 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

الرسم البياني 5: التضخم    

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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اإلمارات العربية املتحدة

ساهم االنتعاش القوي لقطاع السياحة، وتزايد الطلب على العقارات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه في تعزيز النمو االقتصادي لإلمارات هذا العام، وعلى 
الرغم من إمكانية تراجع ذلك النمو في عام 2023، إال أن التقديرات تشير لتسجيل نمو قوي بنسبة 3٪. وساهمت خطط أدنوك لزيادة طاقتها اإلنتاجية من 
النفط إلى 5 مليون برميل يومياً، وتسريع وتيرة برنامجها الزمني للوصول للمستوى المستهدف، في تعزيز التوقعات اإليجابية على المدى المتوسط. وتشمل 
التحديات التي قد يتعرض لها االقتصاد االماراتي في األمد المتوسط تأثره بتداعيات تباطؤ النمو العالمي، وتشديد األوضاع المالية، وخسارة القدرة التنافسية 

بسبب قوة الدرهم االماراتي. وفي المقابل، قد ترتفع أسعار النفط مما يعزز النمو اإلقليمي ويساهم في زيادة معنويات التفاؤل وتوفير المزيد من السيولة.

معدالت النمو ستبقى قوية في 2023 

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام ألعلى مستوياته 
المسجلة منذ عام 2016 عند 5.3٪، وعلى الرغم من توقع حدوث تباطؤ في 
من  استفادته  خلفية  على  قوياً  سيبقى  االقتصادي  األداء  أن  إال   ،2023 عام 
اإلقليمية،  واالستثمارات  األعمال  ألنشطة  رائد  كمركز  اإلمارات  دولة  مكانة 
وقوة البنية التحتية، والمبادرات الحكومية المختلفة الهادفة لمواصلة اإلصالح 
االقتصادي بما يدعم النمو، هذا إلى جانب خططها لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
لقطاع الهيدروكربون. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي النفطي 
بنسبة 8.7٪ هذا العام، مما يعكس سياسة اإلنتاج التي أقرتها األوبك وحلفائها 
وزيادة أقل بنسبة 1.7٪ في عام 2023، ليصل بذلك معدل إنتاج النفط إلى 3.1 
مليون برميل يومياً بنهاية العام المقبل. وأفادت بعض التقارير إلى أن شركة 
النفط الحكومية أدنوك تقدمت بخطط لتسريع وتيرة زيادة طاقتها اإلنتاجية 
إلى 5 مليون برميل يومياً )من 4 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي( في 
عام 2025 بدالً من الهدف الذي تم الكشف عنه سابقاً لعام 2030، مما يعكس 
الرغبة في تحرير رأس المال واالستفادة من احتياطيات النفط والغاز بسرعة 
أكبر قبل تحول نظام الطاقة العالمي. كما سيوفر تسريع برنامج االستثمار الذي 
تصل مدته إلى خمس سنوات بقيمة 127 مليار دوالر )والذي يغطي قطاعي 

االستخراج والتكرير( فرصاً جيدة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

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.

وفي ذات الوقت، انتعش الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في فترة ما بعد 
جائحة كوفيد-19 بتسجيله نمواً بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في الربع األول 
من عام 2022، مما أدى لتخطي معدالت اإلنتاج لمستويات ما قبل الجائحة. وعلى 
الرغم من أن هذا األداء القوي قد ال يستمر، إال أن قراءة مؤشر مديري المشتريات 
شهد اتجاهاً صعودياً هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثالث 
سنوات عند مستوى 56.7 في أغسطس، مما يشير إلى نمو قوي على الرغم 
من تباطؤ أوضاع التصدير. وتشمل العوامل الداعمة لهذا النمو انتعاش قطاع 
السياحة، واالنعكاسات اإليجابية غير المباشرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
التي تستضيفها قطر، وارتفاع الطلب على العقارات، وتحسن أسعار النفط. وتشير 
التقديرات لتسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4٪ هذا العام. وتشير عدد 
من العوامل إلى إمكانية تباطؤ وتيرة النمو في عام 2023، من ضمنها تباطؤ النمو 
العالمي، وانخفاض أسعار النفط )مع من أنها ما زالت تعتبر مرتفعة( وارتفاع أسعار 
الفائدة، وذلك على الرغم من أن توقعات سيناريو األساس يشير لتسجل نمو بنسبة 
3.4٪. وتشمل مبادرات السياسة االستراتيجية الرئيسية التي تحرك التوقعات على 
المدى المتوسط »سياسة االقتصاد الدائري« 2021-2031 لتشجيع االستخدام 
التي  الرقمي«  لالقتصاد  الوطنية  و«االستراتيجية  الطبيعية،  للموارد  المستدام 
تهدف إلى مضاعفة نسبة إساهم االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى 19.4٪ خالل العشر سنوات القادمة، و »مشروع 300 مليار«، والتي تهدف إلى 
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 300 مليار درهم 

بحلول عام 2031 خاصة من خالل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار العقارات السكنية العام المقبل

ساهم الطلب القوي، واضطرابات سالسل التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والنفط، وانتعاش إيجارات المساكن، في رفع معدل التضخم في دبي إلى ٪6 
على أساس سنوي في أغسطس وبنسبة 4.5٪ في أول ثمانية أشهر من عام 
2022 )لم تتوفر أحدث البيانات على مستوى الدولة ككل(. إال أنه نظراً لتوقعات 
النمو الضعيفة، وتراجع تكاليف المدخالت، وتزايد قوة الدرهم اإلماراتي، وارتفاع 
أسعار الفائدة )قام البنك المركزي باتخاذ خطوات موازية لسياسات التشديد 
النقدي التي اتبعها مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي حتى اآلن هذا العام(، 
لذا نتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المستقبل وأن يصل في المتوسط إلى 
3.8٪ في عام 2022 و3.6٪ في عام 2023. وما يزال الطلب على العقارات 
السكنية قوياً بالنسبة للعقارات المميزة في ظل تدفق للمستثمرين، خاصة من 
أوروبا الشرقية، مما ساهم في رفع األسعار بنسبة 1.8٪ و10.8٪ على أساس 
سنوي في النصف األول من 2022 في أبو ظبي ودبي. وقد يتراجع الطلب العام 
المقبل مع تالشي هذا التدفق، وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، إلى جانب 
زيادة العرض )بمتوسط سنوي يبلغ 40 ألف وحدة، أو بنحو 4.3٪، في 2022-
2023( مما سيساهم في تهدئة سوق دبي وبالتالي زيادة األسعار بوتيرة أقل. 
وفي ذات الوقت، تحسنت وتيرة نمو ائتمان القطاع الخاص إلى مستويات ما قبل 
الجائحة هذا العام، وكشف مسح البنك المركزي عن تزايد الطلب على القروض 
المقدمة للشركات ووصوله إلى مستويات قوية في الربع الثاني من العام الحالي، 
مع تحسن أداء شركات العقارات والبناء بشكل جيد على الرغم من ظهور بعض 

عالمات التراجع في المستقبل.

الفوائض المالية توفر مساحة لزيادة اإلنفاق

بمعدل  ما تزال أوضاع المالية العامة قوية، إذ سجلت الحكومة عجزاً سنوياً 
متواضع نسبياً مرة واحدة فقط )2.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2020( خالل فترة الجائحة، ومن المقرر اآلن أن تسجل فوائض كبيرة في عامي 
2022 )8.9٪( و2023 )6.4٪(. وكان العامل األساسي الذي ساهم في ذلك 
هو التحكم في اإلنفاق في ظل تقليص كل من النفقات الجارية والرأسمالية 
أسعار  تعافي  جانب  إلى  هذا  الجائحة،  فترة  أثناء  باألجور(  المرتبطة  )غير 
على  النفطية  اإليرادات  تقلب  سلبيات  من  حد  مما  اإليرادات،  وتنويع  النفط 
الميزانية. ونتوقع زيادة اإلنفاق بنسبة 5٪ في المتوسط خالل عامي 2022-
الرأسمالي لدعم  اإلنفاق  والرعاية االجتماعية وكذلك  لتغطية األجور   ،2023
المبادرات الحكومية. وبصرف النظر عن أسعار النفط التي ما زالت مرتفعة، 
سيتم تعزيز اإليرادات من خالل فرض ضريبة بنسبة 9٪ على أرباح الشركات 
والمقرر تطبيقها بدءاً من يونيو 2023، مما سينتج عنه تحقيق عائدات سنوية 
تقديرية تتراوح ما بين 1.5 و2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وفي ذات الوقت، 
تعتبر الحسابات الخارجية قوية للغاية، مع استمرار تسجيل الحساب الجاري 
لفائض كبير، إضافة إلى األصول المجمعة الضخمة لصناديق الثروة السيادية 
لكل من جهاز أبو ظبي لالستثمار ومبادلة )تقدر بنحو 1 تريليون دوالر( كمصدات 

ضد الصدمات الخارجية.

آفاق النمو والتحديات

وعلى الرغم من هذا التصور األساسي الذي يعكس توقعات إيجابية على نطاق 
واسع، إال أن هناك بعض التحديات التي تواجه االقتصاد والتي تتضمن تعرض 
اإلمارات المرتفع نسبياً للتباطؤ الحاد لنمو االقتصاد العالمي، وتشديد األوضاع 
واالستثمارات  التنافسية  القدرة  على  االماراتي  الدرهم  قوة  وتأثير  النقدية، 
واندالع  الدولة،  قبل  من  المملوكة  الكيانات  ديون  تمويل  وإعادة  الداخلية، 
التوترات الجيوسياسية اإلقليمية. وفي المقابل، فقد ترتفع أسعار النفط مما 
قد يعزز من النمو اإلقليمي وتزايد معنويات التفاؤل وتوفير المزيد من السيولة.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لإلمارات العربية املتحدة

2019202020212022*2023*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

مليار دوالر
418349415487482

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

٪ النمو السنوي
1.1-5.03.95.33.0

0.78.71.7-3.8-2.6-٪ النمو السنويالنقطي     

5.45.84.03.4-2.7٪ النمو السنويغير النقطي     

2.10.23.83.6-1.9-٪ النمو السنويالتضخم

2.54.18.96.4-2.6٪ من الناجت وضع امليزانية العامة 

8.96.011.621.014.2٪ 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: االئتمان احمللي       
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: مصرف اإلمارات املركزي

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

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: أسعار العقارات السكنية في أبوظبي ودبي
)٪ على أساس سنوي(

 املصدر: بنك التسويات الدولية

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

    املصدر: وزارة املالية، تقديرات بنك الكويت الوطني
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مصر

تأثر نمو االقتصاد المصري في 2022 بتراكم مجموعة من الضغوط الخارجية واالختالالت المحلية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري. إال أنه وفي ظل 
اإلعالن عن التوصل التفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، أصبح مسار التعافي أكثر وضوحاً. وستؤثر تدابير اإلصالح النقدي والمالي 
المرتبطة باالتفاق على األداء االقتصادي في النصف األول من العام القادم، إال أن هذا األمر من شأنه أن يفسح المجال لنمو أقوى في عامي 2024-2025 بدعم 
من انخفاض معدالت التضخم وتوافر العملة األجنبية. وتتمثل أبرز العوامل الداعمة آلفاق النمو في تحسن بيئة االقتصاد العالمي بشكل أفضل من المتوقع، 
مما قد يساهم في تعافي االستثمارات األجنبية وسهولة الوصول لسوق السندات الدولي. وفي المقابل، قد تؤثر بعض المخاطر السلبية على آفاق النمو كتأخر 
تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، واستمرار ارتفاع أسعار السلع األساسية الدولية مما يؤدي إلى مواصلة ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ وتيرة تقدم اإلصالحات 

الهيكلية، حتى مع اتفاق صندوق النقد الدولي.

انتعاش النمو في 2023 مع استمرار اإلصالحات

الحاد  واالنخفاض  الخارجية  األوضاع  بصعوبة  االقتصادي  النشاط  تأثر 
الهيكلي  الضعف  مواطن  عن  أيضاً  الناجم   – المحلية  للعملة  )والمستمر( 
لالقتصاد - والذي بدأ في منذ مارس الماضي، مما دفع التضخم وسعر الفائدة 
المحلي  الناتج  تأثر  وقد  والتجاري.  االستهالكي  اإلنفاق  وأضعف  لالرتفاع 
اإلجمالي بهذه العوامل، إذ انخفض النمو إلى 3.2٪، على أساس سنوي، في 
الربع الثاني من عام 2022 )أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة(، وأشارت 
أحدث قراءات لمؤشر مديري المشتريات إلى تسجيل نمواً بنسبة 3-4٪ في 
عن  بعيداً  يزال  ما  االقتصادي  الوضع  ان  إال   .2022 عام  من  الثاني  النصف 
مرحلة الركود، ولكنه ال يكفي الستيعاب النمو السكاني المرتفع ورفع مستوى 
إلى تحسن تدريجي في عام 2024، خاصة بعد  التقديرات  المعيشة. وتشير 
أن تم اإلعالن عن التوصل التفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 
اإلصالح  عملية  تحفيز  وإعادة  الخارجي  التمويل  فجوة  سد  في  للمساعدة 
االقتصادي – والذي يعتبر أمراً جوهرياً لتعزيز النمو االقتصادي وإعادة بناء ثقة 
المستثمرين. وقد تراجعت تلك اإلصالحات لتفسح المجال لمحاوالت استقرار 
االقتصاد الكلي خالل فتر ة الجائحة. وإلى جانب ضرورة توافر عنصر المرونة 
في العملة المحلية، يجب أن تشمل اإلصالحات أيضاً خطوات لتحسين مناخ 
األعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي، وتعزيز 
أوضاع المالية العامة. ويوجد عدد من تلك األهداف ضمن برنامج اإلصالح 
االقتصادي المصري الوطني الشامل التابع للحكومة والذي يهدف إلى زيادة نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي إلى 5-6٪ خالل عامي 2024/2023.

اتساع فجوة العجز المالي وتراجع معدالت النمو وارتفاع مدفوعات الفائدة

على الرغم من صعوبة المناخ االقتصادي، إال أن الحكومة نجحت في السيطرة 
على الوضع المالي بإحكام، مستفيدة من اإلصالحات التي تمت خالل السنوات 
السابقة بما في ذلك خفض الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة 
األولى من السنة المالية  الدين. فعلى سبيل المثال، خالل األحد عشر شهراً 
نمو   ٪12 بنسبة  اإليرادات  نمو  مايو( تخطى  إلى  يوليو  )أي من   2022/2021
الضريبية )+16٪( وبدعم جزئي  اإليرادات  ارتفاع  البالغ 11٪ بفضل  النفقات 
توقعات  الجائحة. وتشير  بعد  النفقات في فترة ما  الضرائب على  تعافي  من 
سيناريو األساس إلى تقلص مستوى العجز هامشياً إلى 7.2٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي في السنة المالية 2021/2021، مع مواصلة المسار الهبوطي في السنة 
المالية 2023/2022. ويعكس هذا أيضاً الشروط المحتملة التي تضمنتها اتفاقية 
الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تساعد في 
الحفاظ على زخم اإلصالحات. إال أن ذلك يعتمد على افتراض إمكانية سيطرة 
الحكومة على تزايد مدفوعات فوائد الديون، والتي تعادل نحو 8٪ من الناتج 
معدالت  انخفاض  من  الجائحة  فترة  استفادتها خالل  بعد  اإلجمالي  المحلي 
وزير  لتصريحات  ووفقاً  اتجاه تصاعدي.  اآلن في  تتحرك  بدأت  التي  الفائدة 
المالية، فإن كل زيادة لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تضيف 30 مليار 
جنيه إلى العجز المالي، أي ما يعادل 0.3 إلى 0.4٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.

وبلغ الدين العام نحو 87٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في يونيو 2022، إذ 
الجنيه  قيمة  تراجع  وأدى  النسبة.  تلك  حوالي خمس  الخارجي  الدين  شكل 
نحو  إضافة  إلى  العام  هذا  األمريكي(  الدوالر  )مقابل   ٪35 بنسبة  المصري 
7-8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي إلى الديون بالعملة المحلية. إال أنه نظراً 
لتزايد معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي وتقلص العجز المالي، 

فمن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين بمرور الوقت، إذ تستهدف الحكومة ان 
2026. كما تخطط  المحلي اإلجمالي بحلول عام  الناتج  80٪ من  إلى  يصل 
الحكومة أيضاً للحصول على 40 مليار دوالر أو ما يعادل 7٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي للسنة المالية 2023/2022 كحصيلة لعمليات الخصخصة على مدى 
السنوات األربع المقبلة، مما قد يساهم في تخفيف أعباء الديون، وذلك على 
السوق  التنفيذ وظروف  تحديات  بسبب  السابقة  المبادرات  تأخر  الرغم من 

غير المواتية.

و4 مليار دوالر لسد فجوة   3 بين  يتراوح  الدولي يقدم قرضًا  النقد  صندوق 
التمويل الخارجي

توصلت مصر إلى اتفاقية بقيمة تفوق 3 مليار دوالر مع صندوق النقد الدولي 
ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لفترة 3.8 سنوات )مع إمكانية زيادة 
القرض لحوالي 4 مليار دوالر من خالل برنامج آخر قيد المناقشة(. وسيتيح 
القرض فرصة لزيادة الدعم المالي الدولي واإلقليمي والذي سيكون ضرورياً 
مدى  على  دوالر  مليار   27 إلى  ستصل  التي  الكبيرة  التمويلية  الفجوة  لسد 
االثنا عشر شهراً المقبلة. ونتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في السنة 
 ٪3.7 مقابل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪3.5 إلى   2023/2022 المالية 
الواردات  على  المحتملة  الضغوط  بسبب   2022/2021 المالية  السنة  في 
واالنتعاش القوي للقطاع السياحي. إال أن تشديد السياسة النقدية العالمية 
قد يحد من الوصول لألسواق الدولية، وبالتالي تعتبر االستثمارات الخليجية 

من األمور الجوهرية لتغطية الجزء المتبقي من الفجوة الخارجية.

وعقب اإلعالن عن االتفاقية، تراجع الجنيه المصري بنسبة 18٪ لحوالي 24 
جنيهاً مقابل الدوالر األمريكي، لتصل نسبة تراجعه خالل العام لنحو ٪35. 
ومن المتوقع أن ينخفض سعر الجنيه في حال عدم السيطرة على التضخم، 
وصول  منها   2023 الجنية خالل  دعم  في  تساهم  قد  العوامل  بعض  أن  إال 
الجنيه لمستويات ذروة البيع، وإمكانية تغيير االحتياطي الفيدرالي لسياساته 
)مما يؤدي إلى تراجع قيمة الدوالر األمريكي(، وتعافي استثمارات المحفظة 

األجنبية، وإمكانية الوصول مجدداً إلى سوق السندات الدولية. 

المركزي يرفع الفائدة 2% وسط ارتفاع معدالت التضخم

سنوات  ثالث  منذ  المسجلة  مستوياتها  أعلى  إلى  التضخم  وتيرة  تسارعت 
وصوالً إلى 15.1٪، على أساس سنوي، في سبتمبر، وذلك في ظل استمرار 
ضعف الجنيه المصري واستمرار موجة التضخم العالمية. وتشير التقديرات 
المالية  للسنة   ٪17 بمتوسط  المقبلة  أشهر  الستة  خالل  التضخم  الرتفاع 
بصفة  يعزى  فيما   2022/2021 المالية  للسنة   ٪8.5 مقابل   2023/2022
الجنيه المصري وتدابير ضبط أوضاع  المحلية مثل ضعف  للعوامل  رئيسية 
والكهرباء  الخبز  الدعم على رغيف  تقليص  )والتي قد تشمل  العامة  المالية 
بالتزامن مع   ٪2 الفائدة بنسبة  المركزي برفع أسعار  البنك  والبنزين(. وقام 
اإلعالن عن التوصل التفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقد تشهد السياسات 
النقدية المزيد من التشديد خالل األشهر القادمة. إال اننا نتوقع توافر فرصة 

لخفض أسعار الفائدة بمنتصف عام 2023 مع بدأ تراجع معدالت التضخم.

وتتمثل التحديات الرئيسية التي تحيط بهذه التوقعات في إمكانية تأخير تنفيذ 
االقتصاد  أوضاع  تتحسن  فقد  المقابل،  وفي  الدولي.  النقد  صندوق  برنامج 
العالمي مما يعود بالفائدة على االستثمار األجنبي والوصول إلى أسواق رأس 

المال الدولية. 
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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

403445424مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.36.64.0٪ النمو السنويالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

6.8-7.2-7.4-٪ من الناجت  ميزان املالية العامة

4.58.517.0٪ النمو السنويالتضخم

3.5-3.7-4.6-٪ 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    
)معدل اخلصم ٪(

املصدر: Refinitiv، البنك المركزي المصري، بنك الكويت الوطني    

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
44.7 43.6 38.9 34.7 38.6 37.7 35.4 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
3.3 5.5 2.2 -4.9 2.3 2.2 4.3 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.6 1.0 -0.3 -0.1 2.2 -1.3 -0.7 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.5 6.5 2.8 -6.0 2.1 2.9 5.5 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
0.1 0.6 -6.5 -12.9 -4.7 -6.3 -10.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
7.5 9.4 6.7 -9.4 -2.1 -6.5 -4.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.8 3.6 -0.6 -2.3 1.0 2.1 1.4 على أساس سنوي ٪ التضخم

الكويت
169.1 175.5 136.5 105.8 136.2 138.1 120.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

0.8 7.8 1.1 -8.9 -0.6 2.4 -4.7 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
-1.1 12.1 -1.0 -8.9 -1.0 2.4 -9.2 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.2 3.1 3.5 -8.8 -0.1 2.5 1.3 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
4.3 9.6 -6.9 -33.2 -9.5 -3.1 -8.9 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

27.5 33.3 27.0 1.4 10.1 11.2 3.4 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.7 3.9 3.4 2.1 1.1 0.6 1.5 على أساس سنوي ٪ التضخم

 عمان
104.5 103.9 85.8 73.9 87.9 91.4 80.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.3 4.8 3.0 -1.5 -1.1 1.4 0.3 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
3.8 7.3 4.1 -2.2 -2.6 3.0 -2.6 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.0 3.6 2.5 -1.1 -0.4 0.7 1.7 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
3.2 5.5 -3.7 -15.5 -7.7 -7.5 -12.1 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
2.1 5.7 -3.8 -11.7 -4.8 -4.7 -13.6 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.3 3.0 1.5 -0.9 0.1 0.9 1.6 على أساس سنوي ٪ التضخم

قطر
204.3 209.8 176.5 141.9 172.8 183.3 161.1 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.4 4.1 1.5 -3.6 0.7 1.2 -1.4 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
0.2 0.7 -0.3 -2.0 -1.7 -0.3 -2.3 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.7 6.3 2.7 -4.5 2.2 2.2 -0.9 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
9.2 16.0 0.2 -2.1 1.0 2.3 -6.8 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

12.1 18.8 14.6 -2.1 2.4 9.1 4.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
3.2 4.3 2.3 -2.7 -0.8 0.3 0.4 على أساس سنوي ٪ التضخم

السعودية
1027.8 1031.9 833.5 703.4 803.6 816.6 688.6 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.1 8.6 3.2 -4.1 0.3 2.5 -0.7 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
-1.0 15.6 0.2 -6.7 -3.3 2.3 -3.1 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
4.0 4.7 4.9 -2.5 2.8 -1.6 1.3 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
0.8 2.9 -2.3 -11.1 -4.4 -5.7 -8.1 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

13.6 16.5 5.3 -3.2 4.8 8.8 1.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.2 2.6 3.1 3.4 -2.1 2.5 -0.8 على أساس سنوي ٪ التضخم

اإلمارات
482.6 487.6 415.3 349.7 418.3 427.3 390.8 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.0 5.3 3.9 -5.0 1.1 1.3 0.7 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
1.7 8.7 -0.7 -3.8 -2.6 4.5 -6.9 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.4 4.0 5.8 -5.4 2.7 0.1 4.2 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
6.4 8.9 4.1 -2.5 2.6 3.8 -0.2 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة

14.2 21.0 11.6 6.0 8.9 9.5 7.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
3.6 3.8 0.2 -2.1 -1.9 3.1 2.0 على أساس سنوي ٪ التضخم

  مصر )السنة املالية( 
424.0 445.0 402.8 363.8 302.2 250.2 252.3 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

4.0 6.6 3.3 3.6 5.6 5.3 4.1 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
-6.8 -7.2 -7.4 -7.9 -8.2 -9.0 -10.6 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
-3.5 -3.7 -4.6 -3.1 -3.6 -2.4 -6.1 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
17.0 8.5 4.5 6.0 13.9 22.0 23.3 على أساس سنوي ٪ التضخم

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

90.0 100.0 71.0 43.9 63.7 71.5 54.9 دوالر 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 4.1 -3.1 1.0 1.4 1.9 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )صندوق النقد الدولي( 
2.7 3.2 6.0 -3.0 2.8 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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