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منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

> عمر النقيب

إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

تحسن النمو االقتصادي بدعم من ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻟﻺنفاق ﺍﻟﻌﺎﻡ
أبرز النقاط
من المتوقع أن يتراجع نمو االقتصاد العالمي في العامين 2020-2019
مع تدهور العالقات التجارية وتشديد السياسة النقدية األمريكية ،التي
قد تؤثر على افاق النمو.
بدعم من ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ وتحفيز القطاع الخاص ،قد
يبلغ النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي  2.3%و 2.6%في
عامي  2019و 2020على التوالي.
في ظل االنخفاض المرتقب ألسعار النفط في  ،2019فإن عملية إعادة
التوازن المالي لدول الخليج قد تتأخر.
انتعاش ودائع القطاع المصرفي ،مع أن النمو االئتماني ما يزال ضعيف ًا.
التدفقات النقدية المرتبطة بضم األسواق الخليجية إلى مؤشري
مورغان ستانلي وفوتسي تدعم أداء تلك االسواق.
ضبابية األوضاع العالمية تلقي بظاللها على اآلفاق االقتصادية
يصدر هذا التقرير عن االفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا في وقت يتميز بعدم اليقين حيال االقتصاد العالمي وتقلبات األسواق
المالية .حيث قام صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق االقتصاد العالمي
الصادر في أكتوبر  2018بخفض توقعات نمو االقتصاد العالمي بنسبة ،0.2%
لتصل معدالت النمو المتوقعة إلى  3.7%في العامين القادمين مع إحتمال
تخفيض اخر ،نظراً الى إحتمال ميل كفة ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي.
ويهمين على هذا الوضع بشكل عام ،تصاعد اإلجراءات الحمائية التجارية،
التي أثارها خالفات فرض التعريفات الجمركية بين الواليات المتحدة والصين،
باإلضافة إلى تشديد السياسة النقدية األمريكية في ظل قيام االحتياطي
الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة أربع مرات في العام  2018وبواقع
 25نقطة أساس في كل مرة ،وما لذلك من تداعيات على اقتصادات األسواق
الناشئة والدول ذات العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي التي تعاني من خروج
التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف االقتراض.
كما تزيد حالة عدم اليقين المتعلقة بالوضع السياسي في بعض االقتصادات
المتقدمة من تعقيد الوضع العام .فمِ ن قيام إدارة الرئيس ترامب بإغالق الحكومة
جزئياً واحتمال تصاعد تأزيم الوضع التشريعي في الكونجرس الذي يقع تحت
سيطرة الديمقراطيين ،مروراً بإشكالية انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد
األوروبي وما واجهه الرئيس ماكرون من ضغوط احتجاجات ما عرف بالسترات
الصفراء التي اجتاحت الشوارع الفرنسية ،مما دفعه إلى التراجع عن الزيادة
األخيرة في الضرائب .كل تلك االحداث ساهمت في وضع نهاية سيئة لعام .2018
اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
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ولقد منيت األسواق المالية العالمية بخسائر في نهاية الربع األخير من العام
 ،2018مع تراجع مؤشري ستاندرد آند بورز  500ومورغان ستانلي لألسواق
الناشئة بنحو  6.2%و 12.3%على التوالي .وفي المقابل ،كان أداء األسواق
الخليجية أفضل بالمقارنة بنظيراتها العالمية ،حيث ارتفع السوق السعودي
بنسبة  8%وسجل سوق أبوظبي نمواً بنسبة  ،11.7%في حين جاء السوق
القطري في الصدارة بنمو سنوي بلغت نسبته ( 20.8%وإن كان من من مستويات
منخفضة في .)2017
 65دوالر متوسط خام برنت في عامي  2019و2020
تغيرت النظرة المستقبلية ألسعار النفط جذرياً على مدى الستة أشهر األخيرة،
مع تعدد المخاطر المحتملة لعامي  .2019-2020حيث نتوقع أن يصل متوسط
سعر مزيج خام برنت إلى  65دوالر للبرميل في عامي  2019و ،2020متراجعاً
عن متوسط العام  2018البالغ  71.6دوالر للبرميل .فنظراً لِتزايد إنتاج النفط
الصخري األمريكي ورفع منظمة الدول المصدرة للنفط (األوبك) وحلفائها
لمعدالت االنتاج ،مروراً بقرار الرئيس ترامب بتقديم إعفاءات مؤقتة لمدة
ستة أشهر ألكبر العمالء اإليرانيين ووصوالً إلى تراجع نمو االقتصاد العالمي،
تراجع سعر مزيج خام برنت (المقياس المرجعي العالمي) بنسبة  38%تقري ًبا
خالل األشهر الثالثة األخيرة من العام  ،2018لتبلغ  54دوالر للبرميل بنهاية
العام رغم بلوغ خام برنت مستويات  86دوالر للبرميل في أوائل أكتوبر الماضي.
وقد دفع تراجع أسعار النفط إلى قيام األوبك باالجتماع مجدداً خالل شهر
ديسمبر واالتفاق على خفض حصص اإلنتاج بواقع  1.2مليون برميل يومياً على
األقل في العام  ،2019سعياً لتوازن أسعار النفط.
نمو اقتصادات دول الخليج مرتبط بالخطط الطموحة لالستثمارات
الحكومية وإصالح بيئة األعمال
الرسم البياني  :1سعر خام برنت
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املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

وتشير التقديرات حيال آفاق النمو لدول مجلس التعاون الخليجي ،باستثناء
قطر ،إلى أن التراجع المرتقب ألسعار النفط لعامي  ،2019-2020مقترناً
بخفض اإلنتاج ،سيؤدي إلى تأخير تحقيق التوازن المالي ،مما سينتج عنه
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ضغوط إضافية على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة نمو اإليرادات ونمو
الناتج الحقيقي .ويأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه قطر قرارها في
ديسمبر الماضي باالنسحاب من منظمة األوبك مما يحررها من التزامات
خفض اإلنتاج ،كما أن حسابها المالي كانا على المسار الصحيح في العام
 ،2018لتسجيل أول فائض منذ ثالثة سنوات.
ومن جهة اخرى ستواصل الحكومات اإلقليمية خططها التنموية ومشاريع البنية
التحتية الطموحة ،مدعومة بخطط اإلنفاق التوسعية ،وكان أبرزها الميزانية
السعودية البالغ قيمتها  1.1تريليون ريال ( 293مليار دوالر) لسنة .2019
الرسم البياني  :2الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
( %على أساس سنوي 2013 ،سنة األساس)
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وبصرف النظر عن أسعار النفط ،فإن هناك مخاطر أخرى تهدد اآلفاق
االقتصادية تتجلى في تباطؤ النمو االئتماني في ظل بيئة ارتفاع تكاليف
االقتراض املرتبطة بتشديد السياسة النقدية األمريكية (خاصة في حالة
السعودية) وانخفاض أسعار النفط ،وما لذلك من تأثير سلبي على ثقة
املستهلك ومعدالت االنفاق االستهالكي .وبصفة عامة ،نتوقع أن تسجل دول
مجلس التعاون اخلليجي منواً بنسبة  %2.3في العام  2019و %2.6في العام
 2020مقابل توقعات النمو البالغة  %2.4للعام .2018
وفي غضون ذلك ،تبدو دوافع التضخم مقيدة ومثقلة بانخفاض أسعار
العقارات واإليجارات ،باإلضافة إلى استمرار ضعف الطلب .ويعد استحداث
ضريبة القيمة املضافة في اإلمارات والسعودية في العام  2018هو السبب
الرئيسي الرتفاع االسعار في تلك الدولتني ،إال أن هذا التأثير قد تالشى بالفعل
ومن املتوقع أن ترتفع معدالت التضخم مبا ال يتجاوز  %2.0بحلول العام .2020
اإلصالحات تعزز منو االقتصاد املصري
أما في مصر ،فكان النمو االقتصادي قوياً نسبياً ،حيث بلغ  %5.3في السنة
املالية  ،2018/2017بدعم من تدابير االصالح املالي املدعوم من صندوق النقد
الدولي ،مما ساهم في خفض مستويات العجز املالي .كما تعافت ،إلى حد
ما ،قطاعات السياحة والصادرات نتيجة لتعومي سعر صرف اجلنيه املصري
وتزايد وتيرة حتويل العاملني في اخلارج ،باإلضافة إلى تراجع معدالت البطالة
( %10في الربع الثالث من العام  2018مقابل  %11.9في الربع الثالث من العام
 .)2017وتشير توقعاتنا إلى استمرار النمو بنفس املعدالت تقريباً خالل هذه
الفترة ،بدعم من االنفاق االستثماري ومكاسب قطاع السياحة واستمرار زيادة
إنتاج الغاز الطبيعي.

ومن ناحية أخرى ستساهم برامج تحفيز القطاع الخاص واالستثمار في
البنية التحتية في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خالل فترة التوقعات.
هذا باإلضافة إلى استحداث العديد من اإلصالحات لتحفيز بيئة األعمال
وتقديم الحوافز لجذب االستثمارات األجنبية على المدى الطويل ،ال سيما
في اإلمارات ،والتي خفضت الرسوم في العديد من القطاعات بما في ذلك
السياحة والعقارات (دبي) ،وسمحت بإصدار تراخيص للشركات العاملة في
مناطق التجارة الحرة (أبو ظبي) .أما على المستوى االتحادي ،فقد تم إقرار
إصدار تأشيرات إقامة للوافدين الموهوبين والمبدعين لمدة تصل إلى عشر
سنوات ورفع حدود الملكية األجنبية للشركات العاملة خارج مناطق التجارة
الحرة من  49%إلى  .100%هذا ونتوقع أن تتحسن وتيرة النمو غير النفطي
لدول مجلس التعاون الخليجي من  2.9%في العام  2018إلى  3.3%في العام
 2019و 3.5%في العام .2020
أما على صعيد قطاع احملروقات ،فستستمر اخلطط التوسعية للحكومات
اخلليجية في قطاعات النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات
خفض االنتاج التي أوجبتها األوبك وحلفائها وكذلك إمكانية تراجع أسعار
النفط .وتقترب اإلمارات من بلوغ أقصى معدالت طاقتها االنتاجية املستهدفة
البالغة  3.5مليون برميل يومياً في ظل تخصيصها حلوالي  145مليار دوالر من
االستثمارات اجلديدة في مجالي االستكشاف واإلنتاج خالل السنوات اخلمس
املقبلة.
كما بدأت كل من قطر والبحرين تنفيذ مشاريعها الهادفة نحو زيادة إنتاجهما من
النفط والغاز ،وذلك بعد اكتشاف البحرين كميات ضخمة من احتياطي النفط
والغاز البحري ،في حني قررت قطر توسيع الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال
بنسبة  %43لتصل إلى  110مليون طن متري سنويا .أما بالنسبة للكويت ،فتعتزم
االستفادة من إنتاجها من الغاز غير املصاحب واملكثفات اخلفيفة ،حيث باعت
في الربع الثالث من العام  2018أول شحنة من اخلام اخلفيف ،الذي ال يخضع
حلصص خفض االنتاج املقررة من قبل األوبك وحلفائها .كما سترتفع الطاقة
االنتاجية مع اقتراب اكتمال مشروع الوقود البيئي البالغ قيمته  12مليار دوالر.
إدارة البحوث االقتصادية ،هاتف  ، )965( 2259 5500فاكس 2019 © ، econ@nbk.com، )965( 2224 6973 :بنك الكويت الوطني

2

اآلفاق االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2020-2019 -

البحرين

< دانا الفقير

اقتصادي
+965 2259 5373
danafakir@nbk.com
< عمر النقيب
إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

استثمارات البنية التحتية تساهم في دفع عجلة النمو في ظل
تحسن األوضاع المالية
أبرز النقاط
توقعات بنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  3%في السنة المالية
 2019/2020بدعم من تزايد اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية ،التي
بعض منها من خالل حزمة الدعم المالي الخليجية.
قد يتم تمويل ٍ
من المنتظر ارتفاع معدل التضخم إلى  3.5%في العام  2019على خلفية
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ،5%قبل أن يتراجع إلى حوالي
 2.0%في العام  2020مع تالشي تأثير الضريبة.
من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة تدريجيا من  8%من الناتج
المحلي اإلجمالي في العام  2018إلى  4.6%بنهاية العام  ،2020مع زيادة
معايير التحفظ المالي وارتفاع اإليرادات غير النفطية.
النمو االئتماني قد يواصل انتعاشه ،بدعم من تزايد أنشطة قطاع
البناء والتشييد.
اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية يساهم في دعم النمو االقتصادي
من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو االقتصاد البحريني على
خلفية تزايد معدالت االنفاق على مشاريع البنية التحتية والتي سيتم تمويل
بعضها من خالل حزمة الدعم المالي الخليجي ،التي تم االعالن عنها مؤخراً
بقيمة تصل إلى  10مليارات دوالر في هيئة قروض وودائع ومنح .وقد تساهم
تلك المبالغ التي سيتم صرفها على عدة دفعات خالل السنوات الخمس المقبلة
في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع توسعة مطار البحرين
الدولي لزيادة طاقته االستيعابية من المسافرين ،بهدف دعم قطاع السياحة،
والذي تصل تكلفته االجمالية إلى مليار دوالر .هذا إلى جانب مشروع تطوير
شركة نفط البحرين وتوسعة خطوط إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) .ومن
المقرر أن تؤتي تلك المشاريع ثمارها من خالل تحقيق عائدات مالية جيدة
وتوفير فرص عمل بما يعوض بعضاً من األثر السلبي المنعكس على الطلب
المحلي جراء تنفيذ تدابير التقشف المالي.
وقد تصاعدت المخاوف خالل الفترة الماضية بشأن ارتفاع مستويات الدين
وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية منذ يونيو الماضي وسط تزايد
عمليات بيع مكثفة للسندات الحكومية وارتفاع عالوة المخاطرة وزيادة الضغط
على الدينار البحريني في أسواق العمالت األجنبية .وفي الوقت الذي كانت
البحرين تواجه إمكانية عدم الحصول على التمويل الالزم ،نظراً لالرتفاع
الشديد في تكاليف اإلقراض ،أعلنت السعودية والكويت واإلمارات تقديم
حزمة دعم مالي متكاملة للمملكة ،األمر الذي ساهم في تهدئة أوضاع األسواق
المتوترة.
اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
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2017

*2018

*2019

*2020

1.5
0.33.42.1
0.7
7.3-

1.6
2.4
2.02.9
2.4
4.6-

1.7
2.3
0.7
3.3
2.1
3.1-

1.7
2.6
1.2
3.5
2.0
3.4-

وفي إطار خططها الساعية لتوسعة أعمال قطاع النفط ،افتتحت البحرين
والسعودية خط أنابيب بحري جديد يربط بين البلدين لنقل  350ألف برميل
يومياً .ويحل الخط الجديد محل الخط القديم المتهالك البالغ سعته 230
ألف برميل يومياً لتوصيل الخام المستورد إلى مصفاة سترة بالمملكة ،بطاقة
معالجة تصل إلى  267ألف برميل يومياً .كما يتم العمل أيضاً على توسعة
الطاقة اإلنتاجية للمصفاة لتصل إلى  400ألف برميل يومياً بحلول العام .2022
ومن المقرر أيضاً أن تستفيد أنشطة القطاع النفطي من قيام البحرين في
العام  2018بإنشاء صندوق للطاقة بقيمة مليار دوالر من مستثمرين محليين
ودوليين .وسوف يوجه الصندوق استثماراته نحو قطاعي النفط والغاز في
المملكة ،والتي تشمل الحقول المكتشفة حديثاً .وسوف يترتب على ذلك
تسجيل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بنسبة  1.4%و
 1.6%في عامي  2019و 2020على التوالي ،على أن يتراوح معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي في حدود  3%تقريباً في السنة المالية .2019/2020
الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
٦

( ٪النمو السنوي)
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦

ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ

ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ

٥

٥

٤

٤

۳

۳

۲

۲

۱

۱

۰

۰

۱-

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۱-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

وعالوة على ذلك ،من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات المالية ،ثاني أكبر
القطاعات االقتصادية بعد النفط ،من المبادرات واإلصالحات الحكومية
خاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية .كما تعد تكلفة ممارسة األعمال
في هذا القطاع منخفضة نسبياً وف ًقا للمعايير اإلقليمية ،حيث تقل بنسبة 40%
مقارنة بدبي .لذا تتبوأ المملكة مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال .ومن
المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي  3.4%على أساس سنوي
في العامين المقبلين.
ضريبة القيمة المضافة تدفع معدالت التضخم نحو االرتفاع في 2019
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك من 2.5%
في العام  2018إلى  3.5%في العام  ،2019األمر الذي يعزى إلى استحداث
ضريبة القيمة المضافة العام المقبل .إال أنه من المتوقع أن تتراجع معدالت
التضخم فيما بعد لتصل إلى  2.0%في العام  2020مع تالشي تأثير استحداث
ضريبة القيمة المضافة .كما يتوقع أن يظل التضخم في أسعار المواد الغذائية
وتكاليف السكن معتدالً.
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الرسم البياني  :2التضخم في أسعار املستهلك حسب القطاع
۱۲

( ٪النمو السنوي)

۱۰

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ

۱۲

۸
٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲-

۲-

٤-

٤-

٦-

٦-

۸ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ۱۸-

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ۱۷-

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ۱٦-

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ۱٥-

الرسم البياني  :3امليزانية والدين احلكومي

۱۰
۸

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ۱٤-

أن يتقلص عجز الموازنة إلى نسبة  5.9%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
 2019وإلى نسبة  4.6%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام .2020

۸ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ۱۳-
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تراجع تدريجي في عجز الموازنة على خلفية التحفظ المالي وارتفاع
اإليرادات غير النفطية
وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً تماشياً مع "برنامج
التوازن المالي" الذي تبنته البحرين ،وهو عبارة عن سلسلة من اإلصالحات
التي تهدف إلى خفض العجز المالي بحلول العام  2022من التقديرات الحالية
البالغة  8%من الناتج المحلي اإلجمالي حتى الوصول إلى ميزانية بال عجز
وتخفيض مستوى الدين العام من نسبته الحالية في حدود  90%من الناتج
المحلي اإلجمالي إلى  82%من الناتج المحلي اإلجمالي.
ومن خالل برنامج التوازن المالي ،تعتزم البحرين توفير حوالي  800مليون
دينار بحريني ( 2.1مليار دوالر) على مدى السنوات الخمس المقبلة من خالل
ستة مبادرات تتمثل فيما يلي )1( :تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية،
( )2طرح برنامج التقاعد االختياري لموظفي الحكومة )3( ،زيادة كفاءة هيئة
الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول العام 2022
عن طريق تعديل التعريفات )4( ،تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر
للمواطنين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط )5( ،تحسين كفاءة اإلنفاق
الحكومي )6( ،تسهيل اإلجراءات الحكومية وتعزيز المساءلة داخل الدوائر
الحكومية وزيادة اإليرادات غير النفطية.
وقد تم إطالق البرنامج فور إعالن دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديم
حزمة الدعم المالي للبحرين ،لذا يبدو أن تقديم المساعدات المالية يتوقف
على اتخاذ المملكة لمعايير تقشفية ،األمر الذي من شأنه تسريع إجراءات
بعض اإلصالحات المالية واالقتصادية المتأخرة والتي سبق اقتراحها كجزء
من رؤية المملكة االقتصادية  .2030وفي واقع األمر ،أقرت الجهات التشريعية
مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة  5%وتعديل قانون التقاعد بعد
أيام معدودة من اإلعالن عن حزمة الدعم وإطالق برنامج التوازن المالي.
وقد مهد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة  5%الطريق لفرض
الضرائب للمرة األولى ابتدا ًء من العام  ،2019في حين أن إقرار تعديالت قانون
التقاعد من شأنه المساهمة في تقليص مكافآت التقاعد المقدمة للوزراء
وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
ويستهدف برنامج التوازن المالي زيادة اإليرادات غير النفطية بنسبة تتراوح
ما بين  2-2.5%من الناتج المحلي اإلجمالي ،وال سيما من خالل طرح ضريبة
القيمة المضافة بنسبة  .5%إال أنه على الرغم من ذلك ،من غير المتوقع أن
تحقق ضريبة القيمة المضافة أكثر من  188.5مليون دينار بحريني ( 500مليون
دوالر) أو حوالي  1%من الناتج المحلي اإلجمالي ،لذا ستحتاج الحكومة إلى
تأمين مصادر بديلة للدخل غير النفطي .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه من المقرر

۱۱۰

۰

۱۰۰

۲-

۹۰

٤-

۸۰

٦-

۷۰

۸-

٦۰

۱۰-

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ )ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ(
٥۰
ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
)ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ (٪
٤۰

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۱۸

۱۲-

۲۰۱۷

۲۰۱٦
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۲۰۱٥

۱٤-

ائتمان القطاع الخاص يشهد نمو ًا قوي ًا على خلفية القروض المقدمة
للشركات
شهد ائتمان قطاع األعمال نمواً قوياً بمعدل  12.3%على أساس سنوي منذ
بداية العام الحالي حتى أكتوبر ،متخطيا بذلك معدل النمو السنوي البالغ 4.1%
الذي تم تسجيله في العام  .2017ويعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى زيادة
نشاط اإلقراض لقطاعي البناء والتصنيع .وبلغ إجمالي النمو االئتماني للقطاع
الخاص ،والذي يشمل القروض الشخصية ،أعلى مستوياته منذ أكثر من ست
سنوات ،وصوالً إلى  10.8%في أكتوبر.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً أقل من نمو معدالت االئتمان .ففي
أعقاب بلوغه أدنى المستويات في شهر أغسطس ،بلغ معدل النمو  1.5%على
أساس سنوي في أكتوبر .وقد أدى ضعف نمو الودائع في تراجع نمو عرض
النقد بمفهومه الضيق ( )M1في العام  ،2018كما اتخذ عرض النقد بمفهومه
الواسع ( )M2اتجاها تراجعياً.
الرسم البياني  :4االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص ومنو الودائع
۱۲

( ٪النمو السنوي)
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ )ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺗﺣﺭﻙ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ(
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ

۱۰

۱۲
۱۰

۸

۸

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۸-

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۷-

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱٦-

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱٥-

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱٤-

۲ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۳-
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االحتياطيات األجنبية تقع تحت ضغوط ارتفاع العجز المالي والحساب
الجاري
يواصل ارتفاع كل من مستويات العجز املالي واحلساب اجلاري اخلارجي في
الضغط على احتياطيات العملة األجنبية .حيث يقدر عجز احلساب اجلاري
حاليا بحوالي  %1من الناجت احمللي اإلجمالي للعام  .2018ومن املتوقع أن
يستمر العجز في العام  2019قبل أن يتم تسجيل فائض هامشي في العام
 ،2020على خلفية حتسن طفيف للنشاط غير النفطي .وعلى صعيد أخر،
انخفضت احتياطات اململكة من  1.5مليار دوالر في سبتمبر إلى  1.4مليار
دوالر في أكتوبر ( تعادل  1.2شهر من الواردات) .ومن املقرر أن تستلم البحرين
ما يصل إلى ملياري دوالر من حزمة الدعم املالي من دول مجلس التعاون
اخلليجي البالغة  10مليارات دوالر بنهاية العام احلالي ،والتي من شأنها أن
تساعد في إنعاش االحتياطات النقدية وتخفيف األعباء املالية بعض الشيء.

نحو تطبيق اإلصالحات املعلنة .ومع ربط استالم دفعات حزمة الدعم املالي
اخلليجية باإلصالحات املالية وحتسني مؤشرات األداء املالي للمملكة ،تقل
احتمالية التراجع عن جهود اإلصالح .حيث سيساهم إحداث تقدم ملموس في
إجناز تلك اإلصالحات في إرسال إشارات إيجابية إلى املستثمرين .إال أنه على
الرغم من ذلك ،يجب أن تتم تنفيذ اإلصالحات بوتيرة معتدلة وعناية فائقة،
حتى ال تؤثر سلباً على الطلب احمللي.

وتغطي القيمة االجمالية حلزمة الدعم املالي التي تصل إلى  10مليارات دوالر
معظم الديون اخلارجية للمملكة مستحقة الدفع في الفترة ما بني الربع الرابع
من العام  2018حتى العام  2022والتي تقدر بحوالي  12مليار دوالر .إال أنه
من املرجح أن تواصل احلكومة اللجوء إلى أسواق السندات احمللية والدولية
ملساعدتها في سد العجز .وعلى الرغم من قيام وكاالت التصنيف الرئيسية
باإلجماع على أن التصنيف االئتماني السيادي للمملكة يصل إلى ما دون درجة
االستثمار وفقاً لستاندرد اند بورز ( )+ Bووكالة موديز ( )B2وفيتش ()-BB
 ،فقد حتسنت إمكانية احلصول على متويل أقل تكلفة في األشهر التي أعقبت
اإلعالن عن حزمة الدعم اخلليجية ،مع اكتساب املستثمرين ثقة أكبر فيما
يتعلق باآلفاق املستقبلية لالقتصاد البحريني .وبالفعل ،قامت وكالة موديز مؤخراً
بتحديث توقعاتها اجتاه البحرين من نظرة سلبية إلى مستقرة على خلفية حزمة
الدعم املالي.
وعلى الرغم من ذلك ،ما زالت تكاليف االقتراض آخذة في االرتفاع مع اتباع
احلكومة للسياسة النقدية لبنك االحتياطي الفيدرالي .حيث قامت البحرين
برفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع  25نقطة أساس إلى  %2.75في ديسمبر.
كما ارتفعت أسعار الفائدة بني البنوك على إثر ارتفاع أسعار الفائدة خالل العام
املاضي .واعتبا ًرا من منتصف ديسمبر ،ارتفع سعر الفائدة لفترة  3أشهر بواقع
 105نقطة أساس منذ بداية العام وحتى األن.
الرسم البياني  :5احتياطات العملة األجنبية ملصرف البحرين املركزي
٤٫۰

٤٫۰

ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

۳٫٥

۳٫٥

ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

۳٫۰

۳٫۰

۲٫٥

۲٫٥

۲٫۰

۲٫۰

۱٫٥

۱٫٥

۱٫۰

۱٫۰

۰٫٥

۰٫٥

۰٫۰
ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۸-

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۷-

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱٦-

۰٫۰
ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱٥-

املصدر :مصرف البحرين املركزي

مستقبل البحرين االقتصادي يبدو واعدا ،مع وجود بعض املخاطر
في حني تعد اإلصالحات املقترحة ضمن برنامج التوازن املالي وبصفة أشمل
ضمن رؤية البحرين االقتصادية للعام  2030طموحة وحساسة من الناحية
االجتماعية والسياسية ،إال أن املؤشرات ترجح التزام السلطات باملضي قد ًما
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الكويت

< دانيل كاي

مدير أبحاث االقتصاد الكلي
+965 2259 3136
danielkaye@nbk.com

توقعات ِببلوغ نمو القطاع غير النفطي  3%في العام ِ 2019وببقاء
الوضع المالي تحت السيطرة
أبرز النقاط
نمو معتدل للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2.2%في العام القادم
مقابل  2.9%في العام  ،2018على خلفية خفض إنتاج النفط التزام ًا
باتفاقية األوبك.
توقع تحسن النمو غير النفطي إلى مستوى  ،3.0%إال أن إمكانية النمو
طويل األجل تتوقف على اإلصالحات.
تسارع وتيرة إسناد المشاريع بعد فترة من الركود في العام  ،2018ونمو
مستويات التوظيف سيساهم في دعم االنفاق االستهالكي.
بعد تراجع معدالت التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ  15عام في
نوفمبر الماضي ،سيعاود ارتفاعه إلى  2.0%في المتوسط في العام
.2019
ميزانية السنة المالية  2018/2019تقترب من التوازن ،إال أنها ستتدهور
قلي ًال في العام المقبل بسبب تراجع أسعار النفط.
نمو االئتمان يرتفع من أدنى مستوياته ،بدعم جزئي من تحسن نمو
اإلقراض االستهالكي.
من المتوقع أن تنعكس أسعار الفائدة المنخفضة نسبي ًا بصورة إيجابية
على معدالت النمو في العام المقبل.
تحسن األداء االقتصادي خالل العامين الماضيين ،وما زالت آفاق النمو
مشجعة بصفة عامة .ويشير تخفيض توقعاتنا ألسعار النفط إلى ضعف
التوقعات المالية ،إال أنه ال نتوقع تغييراً جوهرياً في السياسة المالية التي
قد تؤثر سلبا على النمو ،وذلك بفضل اقتراب تحقيق نقطة التعادل المالي
في الوقت الحاضر بعد فترة من التطبيق الناجح لتدابير ضبط المالية العامة
واحتفاظ الحكومة باحتياطات ضخمة .وتشير نظرتنا أيضاً إلى زيادة أنشطة
المشاريع في العام  ،2019حيث أثر التأخير في ترسيتهم سلباً على زخم النمو
العام الماضي ،باإلضافة إلى تالشى أثر تباطؤ نمو االئتمان وضعف سوق
العقارات ،مع تحسن كالهما في الوقت الحاضر .ومن المقرر أن يساهم ذلك
في معادلة آثار ضعف عوامل األوضاع الخارجية واالرتفاعات المحتملة ألسعار
الفائدة خالل العامين المقبلين.
استقرار معدالت النمو رغم خفض انتاج النفط
بعد ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  2.9%في العام  ،2018ال سيما
بسبب زيادة إنتاج النفط ،نتوقع أن يتراجع النمو إلى  2.2%في العام ،2019
األمر الذي يعزى بالكامل إلى تباطؤ النمو في القطاع النفطي انعكاساً لتغير
اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

2017

*2018

*2019

*2020

120
3.57.22.2
1.5
9.0-

138
2.9
3.0
2.8
0.6
1.5-

138
2.2
1.5
3.0
2.0
1.0-

143
2.0
1.0
3.0
2.5
2.0-

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني – قبل استقطاع تحويالت احتياطي األجيال القادمة

استراتيجية األوبك وحلفائها .وعلى الرغم من عدم اإلعالن عن حصص اإلنتاج
الفردية لكل دولة على حدة ،إال أننا نفترض أن إنتاج النفط الخام الكويتي
سوف يتراجع بنحو  2%في العام  2019من المستوى المرجعي لشهر أكتوبر
البالغ  2.76مليون برميل يومياً ،وهو ما يتماشى بشكل عام مع خفض اإلنتاج
اإلجمالي المقترح من أوبك وحلفائها .وعلى الرغم من ذلك ،فإن التأثير على
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي سوف يقابله ارتفاع مستمر في إنتاج
المكثفات – ليست خاضعة إلى اتفاقية األوبك – والتي من المتوقع أن تصل
إلى  0.18مليون برميل يومياً في العام  2019مقابل  0.1مليون برميل يومياً في
العام ( 2018مع توقع حدوث ارتفاع إضافي بمستويات أقل في العام .)2020
وبالتالي قد يرتفع الناتج المحلي االجمالي للقطاع النفطي بنسبة  1.5%في
العام  2019مقابل  3.0%في العام  .2018كما ترجح أنباء قرب إبرام اتفاقية
مع السعودية الستئناف اإلنتاج في المنطقة المحايدة ،إال أنه من المرجح أن
أي ارتفاع قد يقابله انخفاض اإلنتاج في حقول ناضجة و قيد االستخدام مثل
حقل برقان.
الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
۱۰

( ٪النمو السنوي)

۸

۱۰

ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ

۸

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲-

۲-

٤-

٤-

٦-

٦-

۸-

۸-

۱۰۲۰۱٤
۲۰۱٦
*۲۰۱۸
*۲۰۲۰
املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

۲۰۱۲

۲۰۱۰

۲۰۰۸

۱۰-

وعلى مدى العامين الماضيين ،شهد القطاع غير النفطي ارتفاعات دورية
معتدلة ،إال أن العوامل الداعمة لنموه ال تزال متواضعة .وتشير التوقعات إلى
وصول النمو غير النفطي إلى  2.8%في العام  2018مقابل  2.2%في العام
 ،2017ومن المتوقع أن يبلغ  3.0%في العام  .2019أما بالنسبة لتوقعات نمو
االنفاق االستهالكي ،والذي ساهم في دعم نمو العام  ،2017فقد يكون قد
بلغ ذروته ،ولكن مع معدالت التضخم التي ال تزال منخفضة وثبات الوتيرة
المشجعة للتوظيف فإن توقعات النمو للقطاع مازالت معقولة .من جانب آخر،
فإنه على الرغم من تراجع أسعار النفط ،إال أنه من المقرر أن تظل السياسة
المالية داعمة بشكل عام ،مع توقع استمرار نمو النفقات الرأسمالية .كما يشير
تزايد النمو مؤخراً في معدالت ائتمان قطاع األعمال إلى تعافي أنشطة القطاع
الخاص ،فيما قد يعزى إلى قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة
أبطأ من تلك المتبعة من قبل الفيدرالي األمريكي.
وعلى المدى المتوسط ،سيظل النمو مقيدًا ببطء وتيرة اإلصالحات واالفتقار
إلى التنويع االقتصادي والتباطؤ المحتمل في نمو االقتصاد العالمي .وتعد
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مسألة التوظيف من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة ،حيث ال يمثل
القطاع الخاص سوى  15%من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين ،وهو
ما يؤدي بدوره إلى الضغط على فاتورة أجور القطاع العام .وفي إطار سعي
الحكومة لمعالجة هذا األمر ،يجب عليها تركيز جهودها على مشكلة عدم
مواكبة المهارات مع متطلبات سوق العمل ،باإلضافة إلى تحسين مناح النمو
وبيئة األعمال .حيث يظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي أن
الكويت ال تزال في مركز متأخر مقارنة بأقرانها من الدول الخليجية .وهناك
عدة أمور تساهم في بطء مسيرة االصالحات من ضمنها المعارضة السياسية
التي تواجه األجندة الحكومية والتي تتضمن خططاً إلدخال ضريبة القيمة
المضافة والضريبة االنتقائية ،باإلضافة إلى المزيد من إجراءات خفض الدعم
على الوقود وإقرار مشروع قانون رفع سقف الدين العام.
تسارع وتيرة ترسية المشاريع بعد التباطؤ الذي شهده العام 2018
كان تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع في العام  2018من ضمن األسباب التي
ساهمت في تسجيل معدالت نمو متواضعة خالل العام .حيث كان ذلك من
العوامل الهامة التي ساهمت في دعم وتعزيز النمو في السنوات السابقة.
حيث تم إسناد مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى  1.6مليار دينار كويتي فقط
حتى أوائل شهر ديسمبر  ،2018فيما يعد أدنى من نصف القيمة المتوقعة في
بداية العام البالغة  4مليارات دينار كويتي ،وأقل بكثير من متوسط السنوات
الخمس الماضية .ويعزى انخفاض مستوى إسناد المشاريع إلى التأخر في
تنفيذ المشاريع العمالقة مثل مشروع محطة الزور الشمالية الذي تقوم بتنفيذه
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجمع البتروكيماويات
التابع للبترولية المتكاملة .ونتج مزيد من التأخير بسبب إلغاء مشروعات
شبكات الطرق التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها في النصف األول من العام
 .2018وقد تكون إعادة هيكلة الهيئات الحكومية المعنية (الهيئة العامة للطرق
والنقل البري وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) السبب
الرئيسي للتأخير ،من ضمن عوامل أخرى.
ومع تزايد الضغوط من مجلس األمة ،وباعتبار الدور الجوهري الذي تلعبه
المشاريع الرئيسية في خطة التنمية الخمسية (السنة المالية  2015/2016إلى
السنة المالية  )2019/2020ورؤية الكويت  ،2035فانه من المتوقع أن تتسارع
وتيرة إسناد المشاريع في العام  .2019كما يتوقع أن تساهم قطاعات الطاقة
والمياه والنفط والغاز واإلنشاءات في الحصة الكبرى من المشاريع المسندة
على أن تتضمن إعادة جدولة بعض المشاريع من العام .2018
الرسم البياني  :2املشاريع املخططة واملرس ّية

۹

السحب اآللي ونقاط البيع إلى  8.6%على أساس سنوي في الربع الثالث من
العام  ،2018في حين تباطأ نمو مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي
إلى أدنى مستوياته منذ عام عند  4.1%على أساس سنوي .وعلى الرغم من
ذلك ،ال تزال معدالت التضخم منخفضة ،كما أن دعائم االقتصاد األخرى ،مثل
نمو معدالت التوظيف واالئتمان ،ما زالت قوية إلى حد كبير ،لذا فانه من غير
المحتمل أن يتباطآ االنفاق بحدة.
ومن األمور المشجعة ،أن معدالت التوظيف بدأت في االرتفاع تدريجياً على
ما يبدو ،حيث بلغت  3.3%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018
مقابل  2.4%في الربع الرابع من العام  .2017كما أن تراجع عدد وظائف
الوافدين في القطاع العام ،بانخفاض بلغت نسبته  14%على أساس سنوي في
الربع الثاني من العام  ،2018وهو األمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى مبادرات
توطين الوظائف (التكويت) ،قد تم تعويضه من خالل تزايد نمو الوظائف
في القطاع الخاص .غير أنه بالنسبة للمواطنين الكويتيين ،فإن نمو معدالت
التوظيف (حوالي  )85%ال يزال مصدره القطاع العام ،وهو األمر الذي سيصعب
الحفاظ عليه على المدى الطويل .ومن ضمن مواطن الضعف األخرى بالنسبة
للنظرة المستقبلية للنفقات ،تبرز مسألة زيادة الرواتب ،والتي كانت بالنسبة
للمواطنين الكويتيين (الذين تتوافر بياناتهم) ضعيفة في الفترات األخيرة.
ويمكن أن يعكس ذلك جزئياً تراجع معدالت التضخم ،إال أنه قد يكون أيضاً
إشارة إلى احتمال ضعف نمو اإلنتاجية.
توقع ارتفاع معدالت التضخم في العام 2019
جاءت معدالت التضخم أقل مما كان متوق ًعا في النصف الثاني من العام 2018
وبلغت أدنى مستوياتها منذ  15عا ًما عند  0.1%على أساس سنوي في نوفمبر.
وال يزال هذا الضعف مدفوعا باالنكماش في خدمات اإلسكان (اإليجارات
على األغلب) ،حيث تزايد تراجع األسعار هذا العام بسبب استمرار ضعف أداء
سوق العقارات .كما أن انخفاض معدالت تضخم أسعار المواد الغذائية  -الذي
يعكس اتجاهات أسعار المواد الغذائية العالمية  -كان من العوامل المساهمة
أيضاً .إال أن هناك مقياساً آخر للتضخم األساسي ،والذي يستثني هذين
البندين ،شهد هو اآلخر تباط ًؤ إلى  1.3%في نوفمبر ،فيما يعد اقل من نصف
معدله بنهاية العام الماضي.
الرسم البياني  :3التضخم في أسعار املستهلك
۸
۷

(مليار دينار)

٦

( ٪النمو السنوي)
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۷
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۱

۱

۰

۰
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۱-
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۳

۳
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۲

۲
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۱

۱

۸
۷
٦
٥

ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ

٦

ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ

۰
۲۰۱٦
۲۰۱۷
*۲۰۱۸
*
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۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۰

اإلنفاق االستهالكي يشهد نمو ًا قوي ًا إال أنه بدأ في التراجع
لعب تسارع نمو اإلنفاق االستهالكي دوراً هاماً في االنتعاش االقتصادي
بمفهومه األشمل خالل العامين الماضيين ،إال أن هناك عدد من المؤشرات
الدالة على تراجع وتيرة التحسن .حيث تراجعت معدالت نمو معامالت أجهزة

٥

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۲۰۱۸

٤

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

ونتوقع أن ترتفع معدالت التضخم في العام المقبل إلى  2.0%في المتوسط
مقابل  0.6%في العام  .2018إال أن هذا االرتفاع سيعكس في أغلبه ارتفاع
مستويات التضخم في أسعار المواد الغذائية واإلسكان بعد الضعف الواضح
الذي ألم بهما في العام  .2018وعلى النقيض من ذلك ،فإن التضخم األساسي
سوف يتسارع بوتيرة أكثر تواضعا ،حيث سيصل إلى  2.2%مقابل  1.9%في
العام  ،2018مع بقاء معظم العوامل التي تساهم في الضغط على األسعار.
وتشمل تلك العوامل النمو االقتصادي بوتيرة معتدلة ،وقوة الدينار الكويتي
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(الذي يعكس ربطه جزئياً بالدوالر األمريكي القوي) بما يساهم في تخفيض
أسعار الواردات ،وغياب خطط تخفيض الدعم التي دفعت التضخم إلى االرتفاع
في عامي  2016و .2017كما أننا ال نتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى
العام  2021على أقرب تقدير ،في حين سيكون هناك تأثير متواضع للضريبة
االنتقائية المقترح تطبيقها على التبغ وبعض المشروبات.
الميزانية تقترب من نقطة التعادل في السنة المالية 2018/2019
شهد العامان الماضيين تحسناً كبيراً في الوضع المالي بفضل مزيج من ارتفاع
أسعار النفط وضبط عوامل اإلنفاق .حيث تقلص العجز إلى  9%من الناتج
المحلي اإلجمالي في السنة المالية  2018/2017مقابل حوالي  14%تقريباً
من الناتج المحلي اإلجمالي في العام السابق ،ويتوقع أن يتراجع أكثر هذا
العام وصوالً إلى  0.5%من الناتج المحلي اإلجمالي فقط ،و لكن إذا سادت
العوامل الداعمة ال يمكن إستبعاد إحتمال تسجيل التوازن المالي هذا العام،
حيث سيكون للمرة األولى منذ أربع سنوات .وعلى الرغم من التراجع األخير
في العائدات النفطية والتي تساهم بحوالي  90%من إجمالي اإليرادات ،إال
أنه من المتوقع أن تعاود االرتفاع مرة اخرى بنسبة  27%في السنة المالية
 2018/2019وفقاً لمتوسط سعر النفط الخام الكويتي الذي يبلغ  68دوالر
للبرميل ،قبل أن تتراجع مرة أخرى مع انخفاض أسعار النفط .كما يتوقع
أن تشهد اإليرادات غير النفطية زيادة ملحوظة نتيجة الستئناف المدفوعات
التحويلية من لجنة االمم المتحدة للتعويضات في العام .2018
وقد أدى تراجع مستويات العجز على مدى العامين الماضيين إلى تغيير
استراتيجية الحكومة مرة أخرى نحو زيادة اإلنفاق لدعم االقتصاد .وبعد ارتفاع
ارتفاعا جديدًا
النفقات بنسبة  9%في العام الماضي ،من المتوقع أن يشهد
ً
بنسبة  5%في العام المالي  ،2018/2019مدعو ًما بتزايد المدفوعات التحويلية
على خلفية ارتفاع أسعار النفط .هذا وال يزال معدل االنفاق اقل بنسبة 6%
عن أعلى مستوياته المسجلة في السنة المالية  2014/2015بسبب تقليص
النفقات بشدة منذ تلك السنوات .ومن المتوقع أن تنخفض النفقات هامشياً
في السنة المالية  2019/2020نظراً الن تراجع أسعار النفط يؤدي إلى تراجع
المدفوعات التحويلية والتخلي عن بعض النفقات االستثنائية .ويساهم هذا
األمر في الحد من تأثير تراجع اإليرادات النفطية على العجز ،والذي سيرتفع
إلى  1%من الناتج المحلي اإلجمالي.
الرسم البياني  :4امليزان املالي
٤٥
٤۰
۳٥

( ٪من الناجت احمللي اإلجمالي)
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 +ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ

٤٥
٤۰
۳٥

۳۰

۳۰

۲٥

۲٥

۲۰

۲۰

۱٥

۱٥

۱۰

۱۰

٥

٥

۰

۰

٥-

٥-

۱۰-

۱۰-

۱٥۰٦/۰٥ ۰۸/۰۷ ۱۰/۰۹ ۱۲/۱۱ ۱٤/۱۳ ۱٦/۱٥ ۱۸/۱۷ ۲۰/۱۹
املصدر :وزارة املالية وبنك الكويت الوطني *قبل استقطاع حتويالت احتياطي األجيال القادمة

۱٥-

وبفضل الفائض المتراكم خالل السنوات السابقة ،ال يزال الوضع المالي العام
للحكومة قوياً ،حيث تقدر أصول صناديق الثروة السيادية بحوالي  600مليار
دوالر .باإلضافة إلى ذلك ،فإن العائدات السنوية على تلك األصول تصل إلى
 12%من الناتج المحلي اإلجمالي وال يتم تسجيلها ضمن حسابات المالية
العامة .هذا إلى جانب ان تلك األصول تساهم في دعم التصنيف االئتماني
القوي للحكومة عند مستوى  ،AAوالذي تم الحفاظ عليه في السنوات

األخيرة .إال أنه على الرغم من ذلك ،فإن حيز مناورة السياسة المالية محدود
على المدى القريب أكثر مما توحي به تلك األرقام .فقد انخفضت قيمة أصول
صندوق االحتياطي العام ،التي تستخدم في تمويل العجز ،إلى  88مليار دوالر
بنهاية السنة المالية  ،2017/2018ويمكن استنزافها في غضون بضع سنوات
في حال تراجع أسعار النفط أو في ظل غياب اإلصالحات الرامية لتوليد دخل
من القطاعات غير النفطية .كما أن الحكومة ليس باستطاعتها إصدار أي
أدوات دين أخرى حتى يقوم مجلس األمة بإقرار قانون أدوات الدين الجديد.
إبقاء البنك المركزي على أسعار فائدة منخفضة لدعم النمو
ال تزال السياسة النقدية تعتمد على ربط الدينار بسلة من العمالت التي
يهيمن عليها الدوالر األمريكي .وعلى عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي
األخرى التي تربط عمالتها بالدوالر ،ترك بنك الكويت المركزي سعر الخصم
دون تغيير عند  3.0%في ديسمبر بعد أن رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي
أسعار الفائدة بواقع  25نقطة أساس .وقد اتبع بنك الكويت المركزي حتى اآلن
خطوات الفيدرالي األمريكي أربع مرات من أصل تسع قام خاللها برفع أسعار
الفائدة خالل دورة تشديد السياسات النقدية الحالية التي بدأت في العام
 ،2015مع أن معدل إعادة الشراء (الريبو) وهو معيار قياس الودائع ،قد ارتفع
بنحو أكثر تكراراً .وفي ظل إبقاء معدالت الفائدة منخفضة ،يستفيد البنك
المركزي من المرونة التي يوفرها ربط الدينار الكويتي بسلة عمالت مختلفة
لدعم النمو االقتصادي مع استخدام أدوات السياسة النقدية األخرى لضمان
استقرار الدينار .وقد أشار بنك الكويت المركزي إلى إمكانية قيام البنوك برفع
معدالت الفائدة على الودائع دون تغيير معدالت الفائدة على القروض ،والتي
تستخدم سعر الخصم كمقياس معياري لتحديدها.
الرسم البياني  :5أسعار الفائدة األساسية
۳٫٥

()٪

۳٫۰

ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻲ
ﺳﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻲ ﻷﺳﺑﻭﻉ
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ

۳٫٥
۳٫۰

۲٫٥

۲٫٥

۲٫۰

۲٫۰

۱٫٥

۱٫٥

۱٫۰

۱٫۰

۰٫٥

۰٫٥

۰٫۰

۰٫۰
۲۰۱٥

۲۰۱۷
۲۰۱۸
املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت املركزي

۲۰۱٦

وبعد البداية الصعبة للعام  ،2018بدأ نمو االئتمان في التعافي تدريجيا إلى أن
بلغ  2.9%على أساس سنوي في أكتوبر مقابل أدنى مستوياته البالغة  0.8%على
أساس سنوي في مايو .ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش إقراض قطاع األعمال،
مدعوم من تالشي تأثير دفعات السداد الكبيرة للشركات في اواخر العام
 2017والتي أثرت سلبياً على نمو قروض هذا القطاع .كما ارتفعت القروض
الشخصية ،التي ال تزال قوية نسبياً عند مستوى  6.4%على أساس سنوي .هذا
ونتوقع أن يتراوح نمو االئتمان إلى ما بين  4-5%بنهاية العام  2018على أساس
سنوي وأن يحافظ على نفس المعدل في العام  ،2019بدعم من تزايد وتيرة
إسناد المشاريع .كما أن سياسة بنك الكويت المركزي الرامية إلى تخفيف
القيود على اإلقراض في أواخر العام  2018من شأنها أن تساهم في تعزيز
القروض الشخصية في العام .2019
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۱٤

االجتاه الضعيف في العام  ،2017عندما انخفض بنسبة  .%8وبالنظر لفترة
اخلمس سنوات األخيرة ،جند أن الدينار ما يزال مرتفعاً بأكثر من  %10مقابل
اليورو بسبب ارتفاع الدوالر لفترة طويلة.

۱۲

البورصة تشهد تزايد إقبال املستثمر األجنبي في العام 2018

الرسم البياني  :6االئتمان املصرفي
۱٤
۱۲

( ٪النمو السنوي)

ﻧﻣﻭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ) ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(

۱۰

۱۰
۸

۸

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰
ﻳﻧﺎﻳﺭ۱۷-
ﻳﻧﺎﻳﺭ۱۸-
املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

ﻳﻧﺎﻳﺭ۱٦-

۰
ﻳﻧﺎﻳﺭ۱٥-

تحسن وضع التجارة الخارجية على خلفية ارتفاع أسعار النفط
تعافى وضع احلساب اجلاري بعد تسجيل العجز ألول مرة في التاريخ احلديث
في العام  ،2016ومن املتوقع أن يسجل فائضا بنسبة  %15من الناجت احمللي
اإلجمالي في العام  .2018ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع صادرات النفط
بنسبة  %32على خلفية ارتفاع أسعار النفط (متثل اإليرادات النفطية حوالي
 %90من إجمالي صادرات البضائع) .وتشير البيانات املمتدة من الربع األول
إلى الربع الثالث من العام  2018إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة %10
على أساس سنوي مدعومة بواردات السلع الوسيطة ،إال أن الواردات من السلع
الرأسمالية لم تبلغ سوى  %2فقط في العام  .2019ومن املتوقع أن ينخفض
الفائض إلى  %10من الناجت احمللي اإلجمالي ،حيث أن تراجع أسعار النفط من
شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير ،غير أن منو الواردات يتوقع له
أن يظل ثابتًا إلى حد كبير .كما مثل الدخل من االستثمار (معظمه ناجت عن
استثمارات حكومية)  %16من الناجت احمللي اإلجمالي في العام  ،2017أي اكثر
من ضعف مستويات اخلمس سنوات السابقة.

سجلت البورصة الكويتية أدا ًء جيدًا نسب ًيا في العام  ،2018مدعوم ًة باجلهود
املتواصلة لتطوير السوق وإدراجه ضمن مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة .وعلى
الرغم من انخفاض أحجام التداول الشهرية مقارنة بالسنوات السابقة ،إال
أن العام  2018قد شهد تسجيل تدفقات رأسمالية صافية بقيمة  277مليون
دينار ،مما ساعد على ارتفاع املؤشر العام بنسبة  ، %5.2ليحتل بذلك مركز
ثالث أفضل األسواق اخلليجية أدا ًء ،حيث بلغ إجمال القيمة السوقية 29.6
مليار دينار كويتي .ورغم أن تقلب أوضاع األسواق العاملية وارتفاع أسعار الفائدة
وتراجع أسعار النفط في الربع الرابع من العام  ،2018قد يؤثر على معنويات
السوق خالل الفترة املقبلة ،إال أنه مت دعم إقبال املستثمر األجنبي من خالل
تطبيق املرحلة الثانية من إدراج السوق ضمن مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة
في أواخر ديسمبر ،وأيضاً من خالل إمكانية ترقية السوق لالنضمام إلى مؤشر
مورغان ستانلي في العام  2020واملرتقب اإلعالن عنه في يونيو  .2019عالوة
على ذلك ،قدمت وزارة التجارة اقتراحاً في ديسمبر إلزالة احلد األدنى احلالي
املفروض على األجانب والبالغ  %49لتملك وتداول أسهم البنوك.

الرسم البياني  :7ميزان احلساب اجلاري
٥۰

( ٪من الناجت احمللي اإلجمالي)

٥۰

ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ

٤۰

٤۰

۳۰

۳۰

۲۰

۲۰

۱۰

۱۰

۰

۰

۱۰-

۲۰۲۰

۲۰۱۸

۲۰۱٦

۲۰۱٤

۲۰۱۲

۲۰۱۰

۱۰-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

وقد تراجع الدينار بحلول منتصف ديسمبر إلى أدنى مستوياته مقابل الدوالر
األمريكي ،إال أنه ارتفع بنسبة  %5مقابل اليورو و %6مقابل اجلنية االسترليني.
وتعكس تلك التغيرات حركة الدوالر األمريكي الذي ارتفع بأكثر من  %5وفقاً
للسعر املرجح للتبادل التجاري على خلفية قوة منو االقتصاد األمريكي وارتفاع
أسعار الفائدة األمريكية .كما ينطوي أيضاً على قيام الدوالر األمريكي بعكس
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عمان

< دانا الفقير

اقتصادي
+965 2259 5373
danafakir@nbk.com
< عمر النقيب
إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

جهود التنويع اإلقتصادي مستمرة ،لكن اإلنفاق الحكومي مازال مرتفع ًا
أبرز النقاط

الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

توقعات بارتفاع النمو الحقيقي من  %2.4في  2018إلى  %3.6في ،2020
بدعم من ارتفاع إنتاج النفط والغاز وكذلك النشاط غير النفطي ،في
ظل البرنامج الحكومي للتنويع واإلنفاق على البنية التحتية.
ترجيح وصول العجز المالي إلى حوالي  %7من الناتج المحلي
اإلجمالي في  ،2019بسبب استمرار مستويات اإلنفاق المرتفعة وسط
تراجع أسعار النفط.
ارتفاع تقديرات التضخم من  %0.9في  2018إلى  %2.9في  ،2019إذا ما
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما هو مخطط.
ارتفاع الدين العام على األرجح ألكثر من  %50من الناتج المحلي
اإلجمالي بحلول  ،2020مع استمرار إصدار أدوات الدين لتمويل العجز،
تزامن ًا مع السعي إلى التخصيص و جذب االستثمارات الخارجية.
توقع استمرار إصالحات دعم النمو في  2019و2020
يستمر مسار التطوير والتنويع الحكومي القتصاد سلطنة عمان في دعم
القطاعين النفطي وغير النفطي .ففي قطاع الطاقة ،تلتزم السلطات بتطوير
عمليات تكرير النفط وتوزيعه ورفع القدرة على إنتاج الغاز .أما في االقتصاد
غير النفطي ،فتستمر الحكومة في تنفيذ خطط إنشاء منطقة اقتصادية خاصة
في الدقم ومشروع تطوير بنية تحتية لربط موانئ عمان الرئيسة الثالث وهي
صاللة وصحار والدقم ،والتي يرجح أن تش ّكل مكسبا كبيرا لمشاريع التجارة
واالستثمار المحتملة في السلطنة .ومن المرجح أيضا أن يحصل االقتصاد
غير النفطي على المزيد من الدعم من قطاع السياحة ،حيث تأمل الحكومة
تحقيق زيادة على األقل بـ  %65في عدد السياح بحلول  .2020ولذلك ،نرى أنه
من المحتمل أن يبلغ متوسط معدل النمو االقتصادي حوالي  %3.4في 2019
و ،2020بسبب االنتعاش في كال القطاعين النفطي (متوسط  %3.3على أساس
سنوي) وغير النفطي (متوسط  %3.5على أساس سنوي).

۸

( ٪النمو السنوي)

۸

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲-

۲-

٤-

*۲۰۲۰

*۲۰۱۹

*۲۰۱۸

*۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

٤-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وتقديرات بنك الكويت الوطني

مستقبل قطاع النفط والغاز يبدو واعدا
على الرغم من مشاركة عمان في اتفاق أوبك لخفض اإلنتاج ،والذي ستخفض
عمان بموجبه إنتاجها من الخام بمقدار  45ألف برميل يوميا (كان معدل التزام
عمان  %92في  2018بحسب الوكالة الدولية للطاقة) ،فإن قطاع الغاز في
عمان هو الذي يقود نمو قطاع الهيدروكربون وعوائده ،خاصة عقب اكتشافات
الغاز الطبيعي حدي ًثا ومشاريع الشراكة الجديدة مع شركات الطاقة العالمية.
وبالفعل ،سجلت إمدادات الغاز العماني مستويات قياسية جديدة في ،2018
خاصة بسبب ارتفاع إنتاج حقل غاز خزان الذي تشغّله شركة بريتيش بتروليوم
( )BPبإنتاجية تبلغ  1مليار قدم مكعب يوميا .و بدأت شركة  BPمطلع
العام الجاري العمل في المرحلة ( 2غزير) ،والتي يتوقع أن تضيف  500مليون
قدم مكعب يوميا إلى قدرة عمان اإلنتاجية بحلول  .2021وإضافة إلى ذلك،
أعلنت شركة تنمية نفط عمان الحكومية أنها اكتشفت احتياطيات غاز مؤكدة
ومكثفات شمال شرق حقل مبروك بحجم  4.7 – 4.4تريليون قدم مكعب و112
مليون برميل على التوالي ،ومن األرجح أن يبدأ اإلنتاج في هذا الموقع خالل
ثالث إلى أربع سنوات.
النمو غير النفطي متعلق باستراتيجية التنويع

اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

2017

*2018

*2019

*2020

73
0.3
3.02.6
1.6
14.7-

75
2.4
1.5
3.0
0.9
5.3-

8.0
3.2
3.0
3.3
2.9
6.8-

84
3.6
3.5
3.6
1.4
5.9-

إلى جانب الخطة التي وضعتها لتحقيق "رؤية عمان  ،"2020من المرجح أن
يؤدي التزام الحكومة العمانية الراسخ باستراتيجية التنويع التي تعمل على
تطوير قطاعات رئيسة تتضمن التصنيع والمواصالت والخدمات اللوجستية
والسياحة ،إلى دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مستقبال .ومن
المتوقع أن تخفف المكاسب المحتملة في هذه القطاعات من التراجع المتوقع
في الطلب االستهالكي خالل السنتين القادمتين ،على أثر البدء المحتمل في
فرض ضريبة القيمة المضافة في  .2019ولذلك نتوقع أن يستمر الزخم
اإليجابي ويرتفع النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من %3.0
في  2018إلى  %3.3في  2019و %3.6في .2020

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
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توقع ارتفاع التضخم تدريجيا مع انتعاش االقتصاد
يتوقع أن يرتفع التضخم في السنتين القادمتين جنبا إلى جنب مع االنتعاش
االقتصادي .ففي حال بدء العمل بضريبة القيمة المضافة كما هو مخطط
في النصف الثاني من  ،2019نتوقع أن يرتفع التضخم السنوي من التقديرات
البالغة  %0.9في  2018إلى حوالي  %2.9في  .2019ولكن التأثير األولي
سيتالشى ،وسيتراجع التضخم إلى حوالي  %1.4في .2020
الرسم البياني  :2التضخم
۳٫۰

( ٪النمو السنوي)

۳٫۰

۲٫٥

۲٫٥

۲٫۰

۲٫۰

۱٫٥

۱٫٥

۱٫۰

۱٫۰

۰٫٥

۰٫٥

۰٫۰

*۲۰۱۸* ۲۰۱۹* ۲۰۲۰

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۰٫۰

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وتقديرات بنك الكويت الوطني

زيادة النفقات سترفع العجز في الموازنة العامة في 2019
ويتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية العمانية إلى حوالي  %7من الناتج
المحلي اإلجمالي في  2019مع اعتماد الحكومة سياسة توسع مالي لدعم
النمو االقتصادي .ولكن العجز سيتقلص إلى حوالي  %6.0من الناتج المحلي
اإلجمالي في  ،2020بدعم من ارتفاع العوائد نتيجة ارتفاع اإلنتاج النفطي
الحقيقي وغير النفطي .كما سيؤدي تطبيق الرسوم الضريبية المتوقعة على
المشروبات السكرية ومنتجات التبغ ،والبدء المحتمل بتطبيق ضريبة القيمة
المضافة في  ،2019إلى المزيد من اإليرادات غير النفطية.

السلطات تم ّول العجز من خالل المزيد من إصدارات الدين وتخصيص
المؤسسات المملوكة للدولة
لقد تسبب استمرار اإلنفاق المرتفع لعمان بارتفاع مستويات الدين العام من
 %13في  2015إلى ما يقارب  %50من الناتج المحلي اإلجمالي ،األمر الذي
أدى إلى سلسلة من تخفيض التصنيف االئتماني ،حيث يقع تصنيف عمان دون
نطاق درجات االستثمار وفق  S&Pوأعلى بقليل فقط من درجات التصنيف
غير االستثماري وفق كل من فيتش وموديز .ومع ذلك ،نجحت السلطات في
إصدار أدوات دين سيادي ،ولو بكلفة عالية ،لس ّد العجز المالي ،مقابل أصول
ثروة سيادية متواضعة نسبيا .حيث باعت عمان صكوكا ألجل سبع سنوات
بقيمة  1.5مليار دوالر في بداية الربع الرابع من  ،2018في ثاني إصدار دين لها
هذه السنة بعد بيعها ما قيمته  6.5مليار دوالر من السندات التقليدية في يناير
 .2018وإضافة إلى ذلك ،تسعى الحكومة أيضا لجذب استثمارات خارجية،
حيث تخطط لتخصيص شركتي كهرباء ،وهما الشركة العمانية لنقل الكهرباء
وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء (مجموع األصول  3.2مليار دوالر) ،مما يساعد
على خفض تكاليف الدعم الحكومي.
مستقبل االقتصاد مشجع بالرغم من المخاطر
تأتي مخاطر خفض النظرة المستقبلية لالقتصاد العماني بشكل رئيسي من
استمرار عجوزات الميزانية وتراكم الدين العام ،األمر الذي يمكن أن يؤثر على
تصنيفها االئتماني .غير أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية
المتوقع السنة القادمة سترفع العائدات غير النفطية وتحسن في الميزانية
خالل السنتين القادمتين .وفي حال شاركت عمان في الجولة اإلضافية
المحتملة لخفض إنتاج أوبك في  ،2019سيكون لذلك تأثير بسيط على اإلنفاق
العام والنمو االقتصادي .ولكن ارتفاع عوائد إنتاج الغاز ونشاط القطاع غير
النفطي قد يمكن أن يعوض أكثر من هذه المخاطر.

الرسم البياني  :3امليزان املالي والدين العام
۰

( ٪من الناجت احمللي اإلجمالي)
ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ(

٥

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ(

۱۰

۰

۲۰

٥-

۳۰

۱۰-

٤۰

۱٥-

٥۰

۲۰-

٦۰
*۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷* ۲۰۱۸* ۲۰۱۹* ۲۰۲۰
املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وتقديرات بنك الكويت الوطني

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲٥-
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قطر

< عمر النقيب

إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

زيادة االنتعاش االقتصادي على خلفية تحسن إنتاج القطاعين
النفطي وغير النفطي
أبرز النقاط
توقعات ِبتحسن النمو االقتصادي تدريجي ًا ليصل إلى  3.0%في العام
 ،2020بدعم من استمرار استثمارات البنية التحتية واالصالحات
التنظيمية وتزايد إنتاج قطاع الغاز.
المالية العامة تزداد صالبة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والتحكم
في النفقات ،مما قد يساهم في تسجيل فائض في كل من الميزانية
المالية والحساب الجاري بنسبة  3.1%و 9%من الناتج المحلي اإلجمالي
على التوالي في العام .2018
تعافي نمو ودائع غير المقيمين ،ومحافظة ائتمان القطاع الخاص على
نموه الجيد.
ثقة السوق في تحسن مستمر ،مع ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 21%
في العام .2018

إال أنه على الرغم من ذلك ،ال تزال التحديات قائمة ،في ظل االعتماد
المتواصل على قطاع الغاز ،الذي يقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطاقة ،وارتفاع
تكاليف االقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية األمريكية والمخاطر
الجيوسياسية اإلقليمية ،دون وجود بوادر لتسوية األزمة مع بعض دول الخليج.
استثمارات البنية التحتية تدعم النمو
يواصل القطاع غير النفطي قيادة النمو االقتصادي ،في ظل توقعات بنمو
القطاع بنسبة  4.1%و 4.8%على أساس سنوي في عامي  2019و 2020على
التوالي ،بدعم من برنامج استثمارات الحكومة في مشروعات البنية التحتية
الذي تبلغ قيمته  200مليار دوالر ضمن الرؤية الوطنية قطر .2030
الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
۱٦

( %على أساس سنوي 2013 ،سنة األساس)
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ

۱٦

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﻗﺎﺕ

أفاق مستقبلية إيجابية على خلفية استعادة الثقة

۱٤

من المتوقع أن يسجل االقتصاد القطري نمواً سنوياً يصل إلى  2.7%في
المتوسط خالل الفترة الممتدة بين األعوام  2018-2020وهو ما يعد أدا ًء جيداً
مقارنة بنمو  1.6%في العام  ،2017بدعم من تحسن القطاعات غير النفطية،
ال سيما قطاعات التصنيع والبناء .أما في قطاع الغاز ،تتوجه السلطات إلى
زيادة الطاقة االنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة  43%بحلول العام .2024
كما يساهم التوسع في برنامج اإلنفاق االستثماري للحكومة في دعم النشاط
االقتصادي بصفة رئيسية في ظل بلوغه مراحل متقدمة مع اقتراب انطالق
كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته بعد ثالث سنوات فقط .ويبقى الوضع
المالي لقطر جيداً ،في ظل توقعات بتسجيل فائض في الموازنة للمرة األولى
منذ ثالثة أعوام في العام  2018يصل إلى نسبة  3.1%من الناتج المحلي
اإلجمالي ،باإلضافة إلى عودة احتياطي النقد األجنبي إلى االرتفاع مرة اخرى،
بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتقليص النفقات العامة.

۱۲

۱۲

۱۰

۱۰

وعالوة على ذلك ،يبدو أن الشركات والمستثمرين قد استعادوا ثقتهم في
االقتصاد القطري ،حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين ،وتحسن ائتمان القطاع
الخاص ،كما أنهت البورصة تداوالت العام  2018بتسجيل أعلى مكاسب سنوية
على مستوى المنطقة بنمو بلغت نسبته  ،21%بعد أدائه الضعيف في العام
.2017

اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

2017

*2018

*2019

*2020

167
1.6
0.73.8
2.7
5.8-

190
2.7
0.3
4.9
0.3
3.1

191
2.5
0.7
4.1
1.2
1.3

190
3.0
0.9
4.8
2.3
1.5

۱٤

۸

۸

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲-

*۲۰۱۹* ۲۰۲۰

*۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۱۳

۲-

املصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

حيث عزز نمو قطاعي التصنيع والبناء النشاط االقتصادي لقطر خالل العام
 2018مع تكثيف إنتاجية مصفاة لفان وتحقيق مزيد من التقدم بمشاريع
البنية التحتية للنقل والترفيه والعقار بالتزامن مع اقتراب انطالق مباراة كأس
العالم  .2022ويدعم توقعات النمو االيجابية حتى  2020المزايا الناتجة عن
اإلصالحات التنظيمية التي تم إدخالها على مدار العامين الماضيين ،مثل
السماح برفع نسبة الملكية األجنبية إلى  100%في جميع القطاعات ،وتسريع
إصدار التراخيص التجارية والصناعية وإصدار قانون اإلقامة للوافدين الذين
أقاموا في قطر لفترات طويلة.
أما في قطاع الغاز ،تعتزم السلطات زيادة الطاقة االنتاجية للغاز الطبيعي
المسال بنسبة  43%ليصل إلى  110مليون طن متري سنو ًيا بحلول العام ،2024
وهو ما سيساعد على نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع بحلول العام ،2020
فيما طرحت قطر للبترول بالفعل أولى مناقصاتها لمنصات الحفر .لذا يتوقع
أن يرتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الهيدروكربوني من
 0.3%في العام  2018إلى  0.9%بحلول العام .2020

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

إدارة البحوث االقتصادية ،هاتف  ، )965( 2259 5500فاكس 2019 © ، econ@nbk.com، )965( 2224 6973 :بنك الكويت الوطني

12

اآلفاق االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2020-2019 -

تراجع معدالت التضخم على خلفية استمرار ضعف القطاع العقاري
يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط  0.3%في العام  ،2018ويأتي ذلك
التراجع على خلفية استمرار ضعف أداء القطاع العقاري (بسبب زيادة العرض
واعتدال النمو السكاني) وارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام  ،2017نتيجة
لألزمة مع بعض دول الخليج .حيث انخفض كال المؤشرين في نوفمبر ،2018
بنسبة  2.6%و  2.4%على أساس سنوي على التوالي .ومن المرجح أن يرتفع
معدل التضخم في المتوسط إلى  2.3%في العام  ،2020إال أنها قد تتجاوز
 3.5%إذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام .2020

بنسبة  1.5%و 0.5%على أساس سنوي في اكتوبر  2018على التوالي في ظل
ضخ ودائع حكومية ضخمة في العام .2017
الرسم البياني  :3االئتمان املصرفي ومنو الودائع
۱٦۰
۱٤۰
۱۲۰
۱۰۰

( %على أساس سنوي)

۱٦۰

ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ

۱٤۰
۱۲۰
۱۰۰

توقعات بتسجيل أول فائض مالي منذ العام 2015

۸۰

۸۰

قد تتمكن ميزانية قطر من تسجيل فائض بنسبة  3.1%من الناتج المحلي
اإلجمالي في العام  ،2018بعد ثالثة أعوام متتالية من العجز .ويعزى هذا األمر
في المقام األول إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز في أعقاب ارتفاع أسعار
الطاقة والحد من النفقات الحكومية (تخفيض الدعوم ،دمج الوزارات ،وغيرها
من االجراءات) وارتفاع اإليرادات غير النفطية إلى حد ما .واعتمدت قطر في
تمويل العجز بصفة رئيسية على أدوات الدين المحلية ،على الرغم من عودة
قطر مرة أخرى إلى أسواق السندات الدولية في أبريل  2018بطرح ناجح بلغت
قيمته  12مليار دوالر.

٦۰

٦۰

٤۰

٤۰

۲۰

۲۰

۰

۰

كما تحسن أيضاً الحساب الجاري الخارجي ،الذي تمكن من تسجيل فائض في
العام  .2017وعلى الرغم من تراجع مرتقب ألسعار الطاقة في عامي 2019-
 ،2020إال أنه من المستعبد أن يعود إلى تسجيل عجزخالل هذه الفتره.
الرسم البياني  :2رصيد امليزانية املالية واحلساب اجلاري
۲۰

( ٪النمو السنوي)

۲۰

ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ

ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

۱٥

۱٥

۱۰

۱۰

٥

٥

۰

۰

٥-

٥-

۱۰-

*۲۰۲۰

*۲۰۱۹

*۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۱۰-

املصدر :مصرف قطر املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني

۲۰٤۰ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱۸-ﺃﺑﺭﻳﻝ ۱۸-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۷-

۲۰٤۰ﺃﺑﺭﻳﻝ ۱۷-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱٦-ﺃﺑﺭﻳﻝ ۱٦-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱٥-

املصدر :مصرف قطر املركزي

من جهة اخرى ،تخطى نمو ائتمان القطاع الخاص نمو الودائع ( +11.4%على
أساس سنوي) بفضل تنامي الطلب على قطاعات الخدمات والتجارة العامة
والعقار .ويعد ذلك من األمور االيجابية لالقتصاد على نطاق واسع ،على الرغم
من الزيادة في تكاليف االقتراض .حيث قام مصرف قطر المركزي برفع أسعار
الفائدة أربع مرات في العام ( 2018بواقع  25نقطة أساس كل مرة) وفقاً
للسياسة النقدية المتشددة لالحتياطي الفيدرالي.
أداء األسهم القطرية األفضل إقليمي ًا في 2018
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة  21%في العام  ،2018متفوقاً على أداء
كافة البورصات الخليجية االخرى .وقد بدأ المؤشر من مستوى متدني مقارنة
بالدول المجاورة على خلفية أدائه الضعيف في العام  ،2017إال أن االسهم
القطرية قد استفادت من تدفقات المحافظ االستثمارية الضخمة الناتجة
عن زيادة الوزن النسبي لألسهم القيادية المدرجة في مؤشر مورغان ستانلي،
باإلضافة إلى تعافي الثقة العامة نتيجة الرتفاع أسعار النفط .كما ساهمت
اإلجراءات الحكومية من رفع القيود عن الملكية األجنبية ،إضافة إلى تأكيد
وكالة التصنيف االئتماني موديز على التصنيف السيادي لقطر عند مستوى
 ،Aa3مع مراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف الديون السيادية الحكومية
على المدى الطويل من سلبية إلى مستقرة ،لتجتمع تلك العوامل على إعادة
الثقة في االقتصاد القطري.

من جهة اخرى ،بلغ احتياطي النقد األجنبي لمصرف قطر المركزي  28.2مليار
دوالر في أكتوبر  ،2018وهو مستوى ليس بعيدًا عن مستويات ما قبل األزمة
مع بعض دول الخليج.
تعافي القطاع المصرفي من خروج رؤوس األموال إلى الخارج ،ونمو االئتمان
ما يزال قوي ًا
بفضل قيام جهاز قطر لالستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) بضخ
السيولة في الوقت المناسب ،تمكنت الحكومة من تعويض تدفق ودائع غير
المقيمين للخارج في أعقاب األزمة مع بعض دول الخليج .حيث ارتفع اجمالي
المطلوبات لدى البنوك األجنبية  -الودائع من البنوك الخارجية ،وودائع غير
المقيمين وسندات الدين ،بنحو  20%اعتبا ًرا من أكتوبر  ،2018وذلك بالتزامن
مع تعافي تدفقات غير المقيمين بصفة خاصة بعد أن تراجعت إلى أدنى
مستوياتها البالغة  135مليار ريال قطري في نوفمبر  ،2017أي بما نسبته 27%
مقارنة بمستويات ما قبل األزمة مع بعض دول الخليج .وكان نمو ودائع القطاع
الخاص ونمو إجمالي الودائع ضعيفاً بصفة عامة ،وإن كانا قد سجال نمواً
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السعودية

< عمر النقيب

إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

تحسن وتيرة النمو االقتصادي بدعم من االرتفاع القياسي في
اإلنفاق الحكومي
أبرز النقاط
من المتوقع أن يرتفع نمو االقتصاد السعودي من  2.3%في العام 2018
إلى  2.5%في  ،2020نتيجة لدعم الحكومة للنشاط غير النفطي من
خالل تطبيق برامج تحفيز القطاع الخاص واالرتفاع القياسي في
اإلنفاق العام واالستثمارات.
تحسن األوضاع المالية العامة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد
اإليرادات غير النفطية .حيث تقلص مستوى العجز في الموازنة إلى
نسبة  4.6%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ،2018إال أنه من
المنتظر أن يعاود االرتفاع في العام  2019على خلفية توقعات تراجع
أسعار النفط.
الدين الحكومي قد يصل إلى  23.7%من الناتج المحلي اإلجمالي في
العام  2020بسبب استمرار تمويل العجز عن طريق إصدار السندات
والصكوك.
في ظل استمرار ضعف نمو االئتمان للقطاع الخاص  ،فإن ارتفاع تكلفة
الديون (مع تراجع أسعار النفط) قد ينتج عنه مخاطر تراجع االفاق
المستقبلية لالقتصاد السعودي.
آفاق اقتصادية واعدة بدعم من ارتفاع النفقات الحكومية إلى مستويات
قياسية
تعافى أداء االقتصاد السعودي من حالة االنكماش التي عانى منها العام
السابق ويتوقع له أن يسجل نمواً بنسبة  2.3%في العام  ،2018على خلفية
تزايد إنتاج النفط بمستويات قياسية منذ منتصف العام وانتعاش القطاع غير
النفطي .إال أن مستويات الطلب من قبل القطاعين المحلي والخاص كانت
أقل من المستويات المطلوبة نظراً لتأثرها بضعف النمو االئتماني وارتفاع
التكاليف) مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين للعمالة
الوافدة (وتزايد تكاليف االقتراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ،هذا باإلضافة
إلى مغادرة حوالي مليون عامل وافد تقريباً منذ العام  2017و زيادة معدالت
بطالة العامل السعودي إلى  12.9%في العام  .2018وفي الوقت نفسه ،استمر
تطبيق برنامج اإلصالح المالي على نطاق واسع تماشياً مع برنامج التوازن
المالي ،حيث تم بالفعل تحقيق مدخرات وتوليد إيرادات غير نفطية بمستويات
أعلى ،األمر الذي ساهم في تقلص عجز الموازنة إلى  4.6%من الناتج المحلي
اإلجمالي في العام  ،2018إال أن مستويات الدين العام قد ارتفعت إلى 19.4%
من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفيما يخص توقعات العام  ،2020فإن مشاركة السعودية مرة أخرى في اتفاقية
خفض اإلنتاج بالتعاون مع منظمة األوبك والمنتجين المستقلين ،قد يؤدي إلى
اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

2017

*2018

*2019

*2020

0.90.21.0
0.88.917.2

2.3
2.8
2.3
2.5
4.619.4

2.0
0.2
3.2
2.1
6.422.2

2.5
1.2
3.3
2.2
4.123.7

الحد من نمو الناتج المحلي اإلجمالي .لذلك ،فإن القطاع غير النفطي سيأخذ
زمام المبادرة مع توقع تحقيق متوسط نمو بنسبة  ،3.2%بدعم من ارتفاع
النفقات الحكومية وحزمة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص واإلصالحات
المتعددة في إطار رؤية  .2030إال أنه من المنتظر أن يتم ذلك على األرجح في
ظل بيئة اقتصادية تتسم بتراجع أسعار النفط ،مما قد يتسبب في زيادة العجز
المالي في العام .2019
الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
٦

( ٪النمو السنوي)

٦

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٥
٤

٥
٤

۳

۳

۲

۲

۱

۱

۰

۰

۱-

۱-

۲-

۲-

۳-

۳-

٤-

*۲۰۲۰

*۲۰۱۹

*۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

٤-

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

القطاع غير النفطي ،المساهم األكبر في دفع عجلة النمو رغم تزايد إنتاج
النفط
استفاد قطاع النفط السعودي في العام  2018بشكل كبير من قرار األوبك
وحلفائها في منتصف العام  2018بزيادة إنتاج النفط الخام لتعويض التراجع
المرتقب لإلمدادات الفنزويلية واإليرانية .حيث سجل إنتاج النفط السعودي
أعلى مستوياته على اإلطالق ببلوغه  11.09مليون برميل يومياً في نوفمبر،
األمر الذي قد يساهم في تسجيل نمو حقيقي للقطاع النفطي بنسبة 2.8%
في .2018
ومع انضمام السعودية إلى جولة أخرى من إجراءات خفض اإلنتاج من قبل
منظمة األوبك وحلفائها خالل النصف األول من العام  ،2019بهدف استقرار
أسعار النفط التي سجلت تراجعاً تخطت نسبته  30%منذ أكتوبر الماضي ،فإنه
من غير المتوقع أن يتخطى إنتاج النفط الخام أكثر من  10.2-10.3مليون
برميل يومياً .ونتيجة لذلك ،يتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع
النفطي نمواً محدوداً بنسبة  0.2%و 1.2%في عامي  2019و 2020على التوالي.
ويعكس هذا النمو زيادة إنتاج الغاز وتدفقات الخام لتغذية توسعات عمليات
التكرير ،وبصفة خاصة مصفاة جازان التي دخلت مرحلة اإلنتاج في العام
 2018بطاقة إنتاجية تصل إلى  400ألف برميل يومياً.
ازداد نشاط القطاع غير النفطي مع بلوغ النفقات إلى مستويات قياسية في
الموازنة بما يزيد عن  1تريليون ريال سعودي ،وتجديد التزام الحكومة التركيز
على القطاع الخاص – حيث تم إطالق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع
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الخاص لألربع السنوات القادمة بقيمة  72مليار ريال ( 19مليار دوالر) في
نوفمبر الماضي – باإلضافة إلى التركيز على المشروعات الرأسمالية ،كما تم
التعهد بإنفاق المليارات لتنفيذ مشاريع بقطاعات اإلسكان والسياحة والنقل
والطاقة والتعليم.
الرسم البياني  :2أجهزة نقاط البيع ومؤشر مديري املشتريات
٤۰
۳٥
۳۰

٦٤

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺑﻳﻊ
) ٪ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ،ﻳﻣﻳﻥ(

۲٥
۲۰

٥۸

۱٥

٥٦

۱۰

٥٤

٥

٥۲

۰

٥۰

٥-

٤۸

۱۰-

٤٦

۱٥ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱۸-

۱٥

۱٥

۱۰

۱۰

٥

٥

۰

۰

٦۲
٦۰

ﻣﺎﻳﻭ۱۷-

۲۰

( ٪النمو السنوي)

۲۰

٦٦

ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺩﻳﺭﻱ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ )ﻳﺳﺎﺭ(

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱٥-

الرسم البياني  :3منو ائتمان القطاع اخلاص والودائع

ﻣﺎﻳﻭ۱٤-

٤٤
ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱۲-

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي و»ماركت» وبنك اإلمارات دبي الوطني

وأكدت البيانات القطاعية الصادرة خالل العام تحسن أداء النشاط غير النفطي،
حيث ارتفعت مساهمة التصنيع في مؤشر اإلنتاج الصناعي بنسبة  16.4%على
أساس سنوي في الربع الثاني من العام  ،2018مع ارتفاع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي لقطاع التصنيع إلى  .3.2%كما كانت مساهمة قطاعات
العقار والخدمات المالية إيجابية ،بلغت نسبة نموها  4.2%على أساس سنوي.
أما على صعيد األنشطة التجارية واالستهالكية ،فقد ارتفعت قيمة معامالت
أجهزة نقاط البيع ( )POSفي أكتوبر بنسبة  17.3%على أساس سنوي ،كما
بلغ مؤشر مديري المشتريات السعودي أعلى مستوياته المسجلة للعام 2018
ببلوغه  55.2نقطة في نوفمبر.
وعلى الرغم من ذلك النمو ،إال أن النشاط االستهالكي ما يزال دون المستوى
الممكن تحقيقه .حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات  53.7نقطة للعام
 ،2018فيما يعد أدنى مستوياته على االطالق  -وأدنى بكثير من متوسط العام
 2011البالغ  60نقطة – وعلى الرغم من نمو ائتمان القطاع الخاص في أكتوبر
الماضي بـ  % 1.7على أساس سنوي ليصل إلى أعلى مستوياته في  22شهراً،
إال أنه ال يزال بعيدًا كل البعد عن معدالت نموه التي سجلها في الفترة ما بين
األعوام .2011-2015
ال تزال ثقة المستهلك منخفضة في ظل ارتفاع تكاليف األسرة المعيشية،
نتيجة على األرجح الرتفاع أسعار الوقود ،وزيادة رسوم الوافدين ،وارتفاع أسعار
التبغ والمشروبات الغازية ،وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  .5%كما
تأثرت معدالت االستهالك بمغادرة حوالي مليون عامل وافد منذ بداية العام
 2017على خلفية هذه الصعوبات والتعجيل بتطبيق سياسة التوطين الوظيفي
(السعودة).

٥-

ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ  -ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ

٥-

۱۰۱۰ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱۸-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱۷-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱٦-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱٥-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱٤-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱۳-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۱۲-ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ۱۱-

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

وقامت الحكومة السعودية بإطالق برامج بدالت للمواطنين واألسر السعودية
للتخفيف من بعض أعباء التكلفة اإلضافية و تحفيز الطلب االستهالكي ،حيث
زادت صافي دخل المواطنين  1000ريال سعودي ( 266دوال ًر) على شكل
مخصصات شهرية ،باإلضافة إلى أنه سيتم دفع مكافآت لعمال القطاع العام
بغض النظر عن تقييمات األداء .كما تشير بعض التقارير
بداية من العام ِ 2019
أيضاً إلى توجه الحكومة نحو إبطاء وتيرة رفع رسوم الوافدين بهدف تخفيف
عبء التكلفة على كل من الوافدين والشركات .حيث تفرض الحكومة رسوم
قيمتها حالياً  200ريال سعودي لكل وافد شهرياً والتي من المقرر أن تتضاعف
إلى  400ريال بحلول العام  ،2020و 400ريال شهريا في الوقت الحاضر لكل
عامل وافد عن االعداد الفائضة عن العمالة السعودية في الشركات المحلية
والمقرر ان يرتفع إلى  700-800ريال شهرياً بحلول العام  .2020ومما ال شك
فيه ،فإن الشركات تواجه أيضاً واقع ارتفاع تكاليف توظيف مواطنين سعوديين
الذين يتوقعون رواتب أعلى من الوافدين.
فض ً
ال عن ذلك ،ما زالت معدالت البطالة تواصل ارتفاعها .حيث يستهدف
برنامج اإلصالح االقتصادي رؤية المملكة  2030خفض معدل البطالة من
 11.6%في العام  2015إلى  .7.0%وحتى الربع الثاني من العام  ،2018بلغت
معدالت البطالة  - 12.9%وهو االرتفاع الفصلي الخامس على التوالي -و ذلك
لتجاوز نمو القوى العاملة السعودية نمو معدالت التوظيف الحالية.
تراجع معدالت التضخم بعد االرتفاع المرتبط بضريبة القيمة المضافة في
العام 2018
تراجعت حدة التضخم منذ أن قامت السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
بنسبة  5%وإطالق الجولة الثانية من رفع أسعار الطاقة في يناير .فبعد ارتفاع
معدالت التضخم بنسبة  4.0%على أساس سنوي في فبراير ،عاودت تراجعها
مرة أخرى إلى  2.8%على أساس سنوي في أكتوبر  .2018هذا وال نتوقع أن
ترتفع معدالت التضخم بمستويات تتعدى نسبة  2%في المتوسط على أقصى
تقدير في العام  2019مقابل  2.5%في العام  ،2018مع توقع أن تأتي الضغوط
التضخمية نتيجة الرتفاع تكاليف المواد الغذائية والمطاعم والنقل وتماشيا مع
انتعاش النشاط االقتصادي بدعم من التوسع المالي للنفقات الحكومية.
تقليص العجز المالي بحلول العام 2020
حققت المملكة تحسناً ملحوظاً خالل السنوات القليلة الماضية في ترشيد
النفقات العامة وخلق تدفقات مالية غير نفطية قابلة لالستمرار ،األمر الذي
أدى في نهاية المطاف إلى تقليص مستويات العجز المالي من ذروته البالغة
 15.1%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2015إلى عجز متوقع بحوالي
 4.6%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام .2018
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تسارع وتيرة نمو الودائع ،إال ان ارتفاع تكلفة التمويل تمثل مخاطر تهدد النمو

الرسم البياني  :4امليزان املالي والدين العام
٤۰
۳۰
۲۰

۱٦۰۰

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ) ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ،ﻳﺳﺎﺭ(
ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ) ﻣﻠﻳﺎﺭ ﷼ ،ﻳﺳﺎﺭ(
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) ٪ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ،ﻳﻣﻳﻥ(
ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ٪ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ،ﻳﻣﻳﻥ(

۱۲۰۰
۸۰۰
٤۰۰

۱۰

۰

۰
۱۰-

٤۰۰-

۲۰-

۸۰۰-

۳۰*۲۰۱۸
*۲۰۱۹
*۲۰۲۰
املصدر :وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

ارتفع معدل نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة  1.2%على أساس سنوي في
أكتوبر ،بينما سجلت ودائع الشركات واألفراد نمواً بنسبة  1.9%على أساس
سنوي (الرسم البياني رقم  .)3وعلى الرغم من ضعف هذا المستوى مقارنة
بمستويات ما قبل العام  ،2014إال أنها تعد تحسناً في ظل تراجع نمو الودائع
الذي شهدناه في العام .2017
وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل الى ضعف اقتراض قطاعي األعمال
واالستهالكي .فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً برفع
أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام  ،2018متتبعة خطوات البنك الفيدرالي
األمريكي ،حيث رفعت معدالت اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) واتفاقيات
إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع  25نقطة أساس إلى  3.0%و
 2.5%على التوالي ،كما يتوقع حالياً رفع أسعار الفائدة مرتين في العام .2019
الرسم البياني  :5أسعار الفائدة

۱۲۰۰-

ويعزى تراجع مستويات العجز المالي للعام  2018إلى نمو اإليرادات ( 29% +على
أساس سنوي إلى  895مليار ريال سعودي) فيما بلغت زيادة اإلنفاق مستويات
قياسية ( 11% +على أساس سنوي إلى  1,029مليار ريال سعودي) .ولم ترتفع
إيرادات المملكة فقط من ارتفاع أسعار النفط ( 35% +على أساس سنوي
بمتوسط  71دوالر للبرميل) وارتفاع كمية الصادرات ،بل تمكنت أيضاً من زيادة
اإليرادات غير النفطية بمعدالت مرتفعة ( 12% +على أساس سنوي) ،بدعم
من إجراءات فرض الرسوم الجمركية (التبغ وما إلى ذلك) ورسوم الوافدين،
باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة .وبلغت اإليرادات غير النفطية كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي .10%
وتلتزم السلطات السعودية ،والتي أعلنت مؤخراً عن موازنة قياسية أخرى بقيمة
 1,106مليار ريال سعودي ( 295مليار دوالر) للعام  ،2019بدعم االقتصاد غير
النفطي من خالل تخفيف بعض االجراءات التقشفية والقيام باستثمارات البنية
التحتية األكثر إنتاجية ،حيث من المخطط زيادة النفقات بنسبة  7.4%مقارنة
بالنفقات الفعلية للعام .2018
وعلى الرغم من التزام الحكومة بصفة عامة بالمسار العام لتحقيق هدفها
المتمثل في بلوغ التوازن المالي في العام  ،2023إال أن العام  2019قد يشهد
اتساع مستويات العجز إلى  6.4%من الناتج المحلي اإلجمالي ،بدالً من ان
يتراجع .ويعزى ذلك لتوقعاتنا بتراجع أسعار النفط مقارنة بالعام  2018وحتى
بالمقارنة مع التوقعات الخاصة بالحكومة .وفي الوقت الذي تواصل فيه
الحكومة التوسع المالي ،نرى أن الحكومة ستكون مضطرة إلى التراجع عن
بعض النفقات المخطط لها للتحكم في مستويات العجز.
ارتفاع مستويات الدين العام على خلفية تزايد إصدارات السندات والصكوك
تواصل الحكومة تمويل العجز من خالل مجموعة من إصدارات الديون (مثل
السندات والصكوك والقروض) والسحب من االحتياطي .وبنهاية العام 2018
يتوقع أن يبلغ الدين العام حوالي  19.4%من الناتج المحلي اإلجمالي (563
مليار ريال سعودي) ،على أن يرتفع إلى  22.2%من الناتج المحلي اإلجمالي
في العام  2019وإلى  23.7%من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام 2020
(الرسم البياني رقم  .)4ونتوقع أن تصل متطلبات التمويل الحكومية إلى حوالي
 188مليار ريال سعودي ( 50.3مليار دوالر) في العام  ،2019وهو أعلى من
توقعات الحكومة البالغة  118مليار ريال سعودي ( 31.5مليار دوالر) ،وذلك
بسبب انخفاض تقديراتنا ألسعار النفط .علماً بأن مستويات الدين السعودي
ما زالت تعد منخفضة وفقاً للمعايير الدولية .من جهة أخرى ،من المتوقع ان
تتراجع الودائع واالحتياطات الحكومية إلى  523مليار ريال سعودي بنهاية العام
 ،2018بتراجع  66مليار ريال سعودي ( -11%على أساس سنوي) أي نصف
مستويات العجز المسجلة في موازنة العام .2018

۳٫٥
۳٫۰
۲٫٥

()٪

ﻣﻌﺩﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍء )ﺍﻟﺭﻳﺑﻭ(
ﻣﻌﺩﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﻛﺱ )ﺍﻟﺭﻳﺑﻭ ﺍﻟﻌﻛﺳﻲ(
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻟﻣﺩﺓ  ۳ﺃﺷﻬﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ )ﺍﻟﺳﺎﻳﺑﻭﺭ(

۳٫٥
۳٫۰
۲٫٥

۲٫۰

۲٫۰

۱٫٥

۱٫٥

۱٫۰

۱٫۰

۰٫٥

۰٫٥

۰٫۰
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱٦-
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱۸-
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱٤-
املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱۲-

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱۰-

۰٫۰
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۰۸-

كما ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) في العام في
 2018بواقع  100نقطة أساس إلى  2.91%في  19ديسمبر  ،2018حيث تسعى
ساما للحفاظ على هامش إيجابي مع معدالت الليبور األمريكية من أجل وقف
تدفقات رأس المال إلى الخارج.
توقعات مستقبلية إيجابية بدعم من االستثمارات العامة
من المتوقع أن تواصل االستثمارات الحكومية في قيادة خطة التنمية والتنويع
في المملكة .وعلى الرغم من تطبيق عدد من اإلصالحات في المجاالت المالية
واالقتصادية والتنظيمية ،إال أن النظرة المستقبلية ما زالت تعتمد بصفة رئيسية
على توجهات أسعار النفط .كما أن الحفاظ على ثقة الشركات والمستثمرين
األجانب من األمور البالغة األهمية .ومن المؤكد أن السلطات قد أدركت قيمة
االهتمام بمستوى التوقعات والتصورات.
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اإلمارات

< دانا الفقير

اقتصادي
+965 2259 5373
danafakir@nbk.com
< عمر النقيب
إقتصادي أول
+965 2259 5360
omarnakib@nbk.com

تزايد معدالت النمو بدعم من تحسن األنشطة غير النفطية
أبرز النقاط

الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

توقعات باستمرار نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  2.2%في العام
 2018و 2.7%في العام  ،2020بدعم من تحسن األنشطة االقتصادية غير
النفطية وخاصة قطاع اإلنشاء.
معدل التضخم قد يتراجع من  3.5%في العام  2018إلى  1.5%في العام
 ،2020في ظل استمرار عوامل الضغط ال سيما تراجع تكلفة السكن،
باإلضافة إلى تالشي تأثير تطبيق الضرائب الجديدة ورفع أسعار
الوقود.
من المتوقع تحسن األوضاع المالية على خلفية ارتفاع اإليرادات غير
النفطية ،مما قد يساهم في تقلص العجز إلى  0.7%من الناتج المحلي
اإلجمالي في العام  ،2019قبل أن يتم تسجيل فائض بنسبة  1.2%من
الناتج المحلي اإلجمالي في العام .2020
من المنتظر أن يبدأ االئتمان في النمو تدريجي ًا مع تزايد وتيرة
االقراض لقطاع االعمال
أهم مخاطر األفاق االقتصادية للفترة  2019-2020تتركز في تراجع
أسعار النفط وارتفاع تكلفة االقتراض ،وإن كانت جهود اإلصالحات
االقتصادية وتزايد النفقات العامة ،ال سيما في دبي قبيل معرض دبي
اكسبو  ،2020من شأنهما دعم معدالت النمو.
ارتفاع معدل النمو مع تحسن القطاع غير النفطي
من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات تسجيل المزيد من
النمو خالل العامين القادمين ،مرتفعاً من  2.2%في العام  2018إلى  2.4%و2.7%
في عامي  2019و 2020على التوالي .وذلك ،رغم أن القطاع النفطي قد يساهم
بنسبة معتدلة في إجمالي النمو نتيجة لمشاركة االمارات في جولة جديدة
من خفض اإلنتاج في العام  2019بالتعاون مع األوبك والمنتجين المستقلين
بهدف توازن اإلمدادات النفطية في األسواق (وبالتالي دعم أسعار النفط) .أما
القطاع غير النفطي ،فقد يستفيد من تحسن معدل نمو قطاع البناء وارتفاع
النفقات الحكومية ،قبيل معرض دبي اكسبو  .2020حيث أقر مجلس الوزراء
اإلماراتي في أكتوبر الموازنة االتحادية بقيمة قياسية بلغت  60.3مليار درهم
للسنة المالية  .2019وعلى األرجح سيواصل نمو االئتمان تعافيه ،نظرا لتحسن
إقراض قطاع األعمال رغم ارتفاع أسعار الفائدة ،مما قد يعوض بعض من آثار
تشديد السياسات النقدية .إال أن مزيداً من االنخفاض في أسعار النفط قد
يمثل أكبر المخاطر التي تهدد االفاق المستقبلية لالقتصاد اإلماراتي ،حيث أن
انخفاض اإليرادات الحكومية يمكن أن تجبر الحكومة على تقليص النفقات،
هذا باإلضافة إلى تأثير ذلك على ثقة المستثمرين وسيولة القطاع المصرفي.
اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
النقطي
غير النفطي
التضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

2017

*2018

*2019

*2020

387
0.8
3.02.5
2.1
3.8-

396
2.2
0.6
2.8
3.5
1.2-

405
2.4
0.8
3.0
2.0
0.7-

416
2.7
1.0
3.4
1.5
1.2

۸

( ٪النمو السنوي)

۸

ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲-

۲-

٤-

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

٤-

املصدر :الهيئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

زيادة هامشية في الناتج المحلي اإلجمالي النفطي المتوقع للسنتين 2019
و2020
يتوقع أن تقوم االمارات في العام  ،2019وف ًقا التفاقية خفض اإلنتاج المبرمة
بين منظمة األوبك والمنتجين المستقلين ،بخفض إنتاجها الخام بنسبة 2.5%
(من المستوى المرجعي لشهر أكتوبر  )2018إلى  3.1مليون برميل يوم ًيا بداية
من يناير  .2019وعلى الرغم من ذلك ،سيظل اإلنتاج النفطي في يناير مرتفعاً
بنسبة  8.2%على أساس سنوي ،وعلى هذا االساس ،نتوقع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي النفطي الحقيقي من  0.6%في العام  2018إلى  0.8%في العام
 .2019كما يمكن أن تتسارع وتيرة النمو إلى  1.0%في العام  ،2020مع زيادة
اإلمارات لطاقتها االستيعابية إلنتاج النفط تحس ًبا الرتفاع مستويات الطلب.
إال أن النشاط غير النفطي سيستفيد من اإلصالحات االقتصادية المطبقة
في 2018
في نفس الوقت ،سوف يظل القطاع غير النفطي داعماً للنمو بصفة عامة ،مع
تسجيل معدالت نمو قوية بنسبة  3.0%و 3.4%في عامي  2019و 2020على
التوالي ،نتيجة إلى زيادة أنشطة التشييد والبناء ترقباً الستضافة دبي لمعرض
إكسبو .2020
وفي إطار مساعيها لتحفيز النمو ،واصلت السلطات االتحادية وحكومات
دبي وأبوظبي اإلعالن على مدار العام  2018عن مجموعة من اإلصالحات
الداعمة لتحقيق النمو .فعلى المستوى االتحادي ،وافقت السلطات على إصدار
تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى  10سنوات للمستثمرين األجانب والوافدين من
أصحاب المهارات التخصصية في المجاالت العلمية والتقنية والطبية والبحثية
وسيسمح للوافدين التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة طويلة األمد
بعد التقاعد .كما رفعت السلطات حصة تملك األجانب في الشركات المحلية
(الواقعة خارج "المناطق الحرة") من  49%إلى .100%

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
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أسعار العقار السكني في دبي تواصل تراجعها خالل العام 2018

الرسم البياني  :2الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي لدبي وأبوظبي
۸

( ٪النمو السنوي)

۸
ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ

ﺩﺑﻲ

٦

٦

٤

٤

۲

۲

۰

۰

۲۲ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺗﺎﻧﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺗﺎﻧﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺗﺎﻧﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺗﺎﻧﻲ
۱۸
۱۷
۱۷
۱٦
۱٥
۱٦
۱٥

املصدر :مركز دبي لإلحصاء ومركز اإلحصاء في أبوظبي

إلى جانب تلك الجهود ،وسعياً لتقديم مزيداً من الدعم لالستثمار األجنبي
المباشر ،أصدر رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة قانو ًنا جديدًا ينص
على قيام وزارة االقتصاد بإنشاء وحدة االستثمار األجنبي والتي تختص بتعزيز
المبادرات الرامية لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية .حيث تعتزم اإلمارات العربية
المتحدة تعزيز االستثمار الداخلي وتنويع خيارات التمويل لديها بعيداً عن التمويل
الحكومي .ووفقا لوزير المالية ،من المتوقع أن يرتفع االستثمار األجنبي المباشر
بنسبة  6%على أساس سنوي في العام  2018ليصل إلى ما يقارب  11.5مليار
دوالر ،فيما يعد األكثر ارتفاعاً على مستوى المنطقة .وتتطلع السلطات إلى
تسجيل نمو لالستثمارات األجنبية يصل إلى  15-20%بنهاية العام .2020
من جهة أخرى ،كشفت أبو ظبي مؤخراً عن تفاصيل إضافية لخطة التحفيز
المالي بميزانية  50مليار درهم للسنوات الثالث المقبلة .وتستند الخطة التي
يطلق عليها اسم "غدا  "21إلى أربع قطاعات رئيسية :األعمال واالستثمار،
والمجتمع ،والمعرفة واالبتكار ،ونمط الحياة .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم السماح
للشركات العاملة في المنطقة الحرة لإلمارة بالعمل على نطاق محلي بموجب
ترخيص مزدوج ،األمر الذي من شأنه المساهمة في خفض تكلفة ممارسة
األعمال التجارية وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز االستثمارات األجنبية.
وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع النمو الحقيقي في أبو ظبي من  0.1%فقط
في الربع األول من العام  2018إلى  1.5%على أساس سنوي في الربع الثاني
من العام  2018بفضل زيادة إنتاج النفط ونمو األنشطة غير النفطية.
كما أعلنت دبي أيضاً عن خططها الهادفة نحو تحسين مناخ األعمال وتحفيز
االستثمار األجنبي ،بما في ذلك إلغاء بعض الرسوم على قطاعات الطيران
والعقارات والمدراس وخفض الرسوم على األعمال التجارية .كما اتبعت دبي
نهج أبوظبي وأقرت هي األخرى إعفاء الشركات من أي غرامات إدارية حتى
نهاية العام .2018
ارتفاعا بنسبة  2.5%على أساس سنوي في
وقد سجل النمو االقتصادي في دبي
ً
الربع الرابع من العام  ،2017بدعم من قطاعي التشييد والضيافة .ومن المقرر
أن تؤتي تلك اإلجراءات سالفة الذكر ثمارها في المساهمة في تعزيز أداء تلك
القطاعات .وبالفعل ،سجل مؤشر حركة االقتصاد بدبي نمواً هائ ً
ال ،مرتفعاً من
 52.5نقطة في أكتوبر إلى  55.3نقطة في نوفمبر ،أعلى مستوياته على مدى
خمسة أشهر ،على خلفية تسارع وتيرة نمو قطاع التشييد بالتزامن مع اقتراب
موعد إطالق معرض إكسبو دبي .2020

ال يزال تأثير قوانين الرهن العقاري المتشددة ينعكس على أداء سوق العقارات
السكنية في دبي وما أدت إليه من زيادة العرض ،إلى جانب ارتفاع أسعار
الفائدة وتغير أنماط الطلب – مع توجه المستأجرين بشكل متزايد نحو
استئجار الوحدات السكنية األقل تكلفة .ووف ًقا لشركة استيكو ،انخفض
متوسط أسعار الشقق والفيالت بمعدالت أسرع ( -13.6%على أساس سنوي)
في الربع الثالث من العام  2018مقابل الربع الثاني من العام -9.3%( 2018
على أساس سنوي).
الرسم البياني  :3أسعار العقار السكني في دبي
۸۰

(مؤشر)

۸۰

ﺍﻟﻔﻠﻝ
ﺍﻟﺷﻘﻕ

۷۰

۷۰

٦۰

٦۰

٥۰

٥۰

٤۰

٤۰

۳۰
ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
۲۰۱۸

ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
۲۰۱۷

ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
۲۰۱٦

ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
۲۰۱٥

ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
۲۰۱٤

۳۰
ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
۲۰۱۳

املصدر :مركز دبي لإلحصاء ومركز اإلحصاء في أبوظبي

معدالت التضخم ترتفع في العام  ،2018إال أنها قد تعود للتراجع مرة أخرى
في عامي 2019-2020
بعد ارتفاع معدالت التضخم في يناير عقب استحداث ضريبة القيمة المضافة
بنسبة  5%وخفض دعوم الوقود ،عادت األسعار مرة أخرى إلى االنخفاض في
العام  2018مع تالشي تأثير الزيادات الضريبية وأسعار الوقود ،إضافة إلى
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف وتراجع تكاليف السكن إلى مستويات
انكماشية .وأظهرت أحدث البيانات تراجع معدالت التضخم من  1.6%على
أساس سنوي في أكتوبر إلى مستوى أعلى بقليل من أدنى مستوياتها خالل عام
واحد عند نسبة  1.3%على أساس سنوي في نوفمبر .لذلك ،نتوقع تباطؤ معدل
التضخم من  3.5%في العام  2018إلى  1.5%في العام .2020
تحسن التوازن المالي تدريجي ًا في عامي  2019و 2020
من المتوقع أن يتقلص العجز المالي تدريجياً إلى نسبة  0.7%من الناتج المحلي
اإلجمالي في العام  2019مقابل  1.2%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
 ،2018على خلفية ارتفاع اإليرادات غير النفطية بصفة أساسية تماشياً مع
تحسن بيئة األعمال .لذلك ،من المتوقع أن يصل فائض الميزانية المالية إلى
 1.2%من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ِ .2020
وعلماً أن مجلس الوزراء
اإلماراتي اعتمد في أكتوبر الماضي ميزانية بدون عجز بقيمة  60.3مليار
درهم ( 16.4مليار دوالر) للسنة المالية  ،2019والتي تُعد أعلى بنسبة 17.3%
عن قيمة النفقات المتوقعة في العام  ،2018مما يجعلها أعلى معدالت اإلنفاق
المسجلة في الميزانية على االطالق.

كما كان قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المساهمة في هذا النمو،
حيث سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي مستويات قياسية جديدة،
بمرور  24مليون مسافر في الربع الثالث من العام  2018فيما يعد أعلى من
المتوسط البالغ  22مليون مسافر في العام .2017
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الرسم البياني  :4امليزان املالي
( ٪من الناجت احمللي اإلجمالي ،اإليرادات تشمل أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»
والدخل االستثماري)
۲٫۰
۲٫۰
۱٫۰

۱٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۱٫۰-

۱٫۰-

۲٫۰-

۲٫۰-

۳٫۰-

۳٫۰-

٤٫۰-

٤٫۰-

٥٫۰-

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

الرسم البياني  :5منو االئتمان املصرفي والودائع
( ٪النمو السنوي)

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ) - ٪ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ(
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ٪ ،ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ(
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ )٪ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ(

۱۰۰

۱٤
۱۲
۱۰

۸۰

۸

٦۰

٦

٤۰

٤

۲۰

۲

۰
ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱۸-

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱۷-

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱٦-

الرسم البياني  :6منو االئتمان املصرفي والودائع
( ٪النمو السنوي)

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱٤-

۰
ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱۳-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

حيث تزايدت التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى قطاعي األعمال والصناعة
بنسبة  6.5%على أساس سنوي في نوفمبر .ومن المتوقع أن يواصل االئتمان
نموه ،مع استمرار تحسن نشاط التشييد والبناء على قدم وساق قبيل معرض
إكسبو دبي .2022

۱۸۰

ﻣﺅﺷﺭ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻣﺅﺷﺭ ﺃﺑﻭ ﻅﺑﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

۱٦۰

بعد أن تراجع نمو االئتمان إلى أدنى مستوياته بنهاية العام  ،2017عاود ارتفاعه
مرة أخرى وتحسن إجمالي نمو االئتمان منذ ذلك الحين ليصل إلى  3.7%على
أساس سنوي في نوفمبر  2018مع زيادة اإلقراض للشركات.

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ۱٥-

اتخذ أداء األسهم المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي
اتجاهين معاكسين لبعضهما البعض في العام  .2018فبينما ارتفع مؤشر سوق
أبو ظبي لألوراق المالية بنسبة  10%تقريباً منذ بداية العام (إلى منتصف
ديسمبر) بفضل تعافي أسعار النفط ،شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً
بنسبة  ،26%بسبب استمرار ضعف قطاع العقارات .وبالفعل ،تراجعت أسهم
الشركات العقارية بنسبة  40%تقريباً منذ بداية العام.

۱۸۰

نمو النشاط االئتماني مع ارتفاع تكلفة التمويل

۱۲۰

مشاكل القطاع العقاري تؤثر سلب ًا على سوق دبي المالي

٥٫۰-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

۱٤۰

العام – قامت اإلمارات على الفور برفع أسعار الفائدة بواقع  25نقطة أساس
لتصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى  .2.75%ومن المنتظر أن يتم رفع أسعار
الفائدة مرتين على األقل في العام  .2019كما ارتفع أيضا معدل الفائدة بين
البنوك اإلماراتية ألجل ثالثة أشهر (ايبور) بواقع  109نقطة أساس منذ بداية
العام حتى منتصف ديسمبر.

۱٦۰

۱٤۰

۱٤۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۰۰

۱۰۰
۸۰

۸۰
٦۰
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱۸-

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱۷-

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱٦-

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱٥-

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱٤-

٦۰
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ۱۳-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

املخاطر السلبية لآلفاق االقتصادية ترتكز على توقعات أسعار النفط
كما هو احلال دائ ًما ،تُعتبر أسعار النفط العامل الرئيسي لتحديد النظرة
املستقبلية لالقتصاد اإلماراتي ،حيث يَعتمد عليها اإلنفاق احلكومي وبالتالي
النشاط غير النفطي إلى حد كبير .كما أن للنفط آثار سلبية على سيولة
القطاع املصرفي وثقة املستهلك بصفة عامة .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه مع
توقع استمرار االحتياطي الفيدرالي األمريكي بتشديد أسعار الفائدة في العام
 ،2019من املقرر أن ترتفع تكاليف االقتراض نتيجة لذلك ،مما قد يُؤثر سلباً
املوسع
على النشاط التجاري .إال أنه في املقابل ،فإن برنامج االستثمار العام
ّ
إلكسبو دبي  2020واإلصالحات االقتصادية الشاملة على مستوى اإلمارات
ككل ،من شأنهما أن يساهما في حتسن النمو االقتصادي.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الودائع من  7.5%على أساس سنوي في أكتوبر إلى
 6.5%على أساس سنوي في نوفمبر ،إال أنه اتخذ أيضا اتجاهاً تصاعدياً في
العام  .2018ويعزى هذا التباطؤ األخير إلى تراجع نمو كال من الودائع الحكومية
وودائع القطاع الخاص .ولهذا ،ال يزال نمو عرض النقد بمفهومه الواسع ()M2
عند مستويات متدنية وأقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات.
من جهة أخرى ،استمر تزايد تكلفة التمويل في اإلمارات نظراً لتشديد السياسة
النقدية األمريكية .حيث أنه بمجرد قيام البنك الفيدرالي األميركي برفع أسعار
الفائدة بواقع  25نقطة أساس في ديسمبر – فيما يعد الزيادة الرابعة لهذا
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مصر

< أصيل املهماه

اقتصادي أول
+965 2259 5365
AssilElMahmah@nbk.com

مستقبل إقتصادي واعد تزامنا مع استمرار اإلصالحات الحكومية
أبرز النقاط

الرسم البياني  :1الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

النمو االقتصادي سيبقى قويا عند  %5.2في السنة المالية 2018/2019
مع استمرار برنامج اإلصالح االقتصادي في مصر.

٦

نظرا لمعدالت التضخم الحالية والمتوقعة ،قد يبقى البنك المركزي
حذرا حيال تسهيل السياسة النقدية.

٥

٥

٤

٤

۳

۳

۲

۲

۱

۱

تحسن الوضع المالي بفضل رفع العوائد الضريبية ،وخفض اإلعانات
ُ
الحكومية واحتواء تكاليف األجور.
من المتوقع تراجع عجز الحساب الخارجي إلى حوالي  %2من الناتج
المحلي اإلجمالي في السنة المالية  2018/2019بفضل تحسن
التنافسية الخارجية.
تحسن االقتصاد المصري بشكل جيد منذ اعتماد برنامج إصالح اقتصادي
طموح في أواخر  ،2016مدعوم بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12
مليار دوالر .حيث حاز التقدم الكبير الذي أحرزه حتى اآلن على إشادة الجميع،
بما يأذن ببدء مرحلة جديدة لمصر .وبالفعل ،فقد تحسن معدل النمو ،وتقلص
عجز الميزانية المالية ،وبدأ معدل البطالة في التراجع ،وانخفض مستوى
الدين العام .وبالرغم من ذلك ،فإن مصر ال زالت تواجه عددا من المخاطر،
منها :تعرضها بشكل كبير للصدمات الخارجية ،واستمرار التضخم المرتفع،
وارتفاع تكاليف خدمة الدين .ولكن مع التنفيذ المتواصل لإلصالحات في ظل
التحسن المستمر للمؤشرات المالية العامة وتطور البيئة التنظيمية وكذلك
عملة أكثر تنافسية ،فإن النظرة المستقبلية للسنتين القادمتين تبدو إيجابية.
زخم النمو يستمر
بلغ نمو الناتج المحلي  % 5.3في السنة المالية  ،2017/2018وهي أعلى وتيرة
تواصل النمو بنفس المعدل في الربع األول من السنة
في عشر سنوات ،وقد
َ
المالية  ،2018/2019المنتهي في  30سبتمبر الماضي .فقد لقي النمو دعما
بشكل أساسي من االرتفاع القوي في اإلنفاق االستثماري الحكومي ،واستمرار
االرتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي ،وانتعاش قطاع السياحة .ونتيجة لذلك،
انخفض معدل البطالة إلى  %10في الربع الثالث من  2018مقارنة بـ % 11.9
خالل نفس الفترة من العام الماضي.
ولكن بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا في الربع األول من السنة
المالية  2018/2019بمتوسط ( 50.5من يوليو إلى سبتمبر) ،تراجع مجددا
إلى نطاق االنكماش في الربع الثاني (من أكتوبر إلى ديسمبر) ليصل متوسطه
إلى  .48.2ويشير ذلك إلى بعض الضعف في انتعاش القطاع الخاص غير
النفطي ،نتيجة بعض التحديات االقتصادية التي استمرت في الضغط على
الطلب.
اجلدول  :1أهم املؤشرات االقتصادية
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
التضخم
الحساب الجاري
الميزانية

مليار جنيه
مليار دوالر
النمو السنوي ٪
النمو السنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

17-16

*18-17

*19-18

*20-19

3469
251
4.2
23.5
6.110.7-

4385
248
5.3
20.9
2.59.7-

5227
296
5.2
14.0
-.20
8.5-

6116
346
5.0
12.0
2.07.4-

۰

( ٪النمو السنوي)

۲۰/۱۹

۱۹/۱۸

٦

۱۸/۱۷

۱۷/۱٦

۱٦/۱٥

۱٥/۱٤

۱٤/۱۳

۰

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

وفي سياق التشديد النقدي العالمي والقلق بشأن استقرار األسواق الناشئة،
إلى جانب خطة الحكومة لخفض دعم الطاقة ،فإن االستهالك الخاص ونشاط
القطاع الخاص ،سيبقيان على األرجح تحت الضغط خالل السنة المالية
الجارية .ولكن استمرار االستثمار الحكومي القوي والتقدم المتواصل في
اإلصالحات الهادفة إلى تعزيز االستثمار ،بما في ذلك االستثمار االجنبي،
سيدعم النمو في السنتين القادمتين .لذلك ،نتوقع أن يبقى النمو قوياً عند
حوالي  %5.2في السنة المالية  2018/2019و  5.0 %في السنة المالية
( 2019/2020الرسم البياني .)1
التضخم يبقى أعلى من المتوقع
أدى تالشي تأثير تعويم الجنيه المصري إلى تراجع التضخم بشكل حاد من
أعلى معدالته التي بلغها عند  %33في يوليو  2017إلى  %11.4في مايو .2018
غير أن التخفيضات األخيرة في دعم الوقود والطاقة في منتصف  ،2018قد
رفعت التضخم إلى  %17.7في أكتوبر  ،2018أي أعلى من معدل التضخم الذي
يستهدفه البنك المركزي المصري والبالغ ( %13أقل أو أكثر بنسبة  ،)%3قبل
أن يتباطأ إلى  %12.0في ديسمبر ،على إثر انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات
بنسبة  %6.7مقارنة بالشهر السابق (الرسم البياني  .)2أما التضخم األساسي،
فقد تراجع من  %8.86في أكتوبر إلى  %8.3في ديسمبر  ،ليمنح بذلك مرونة
نسبية للبنك المركزي المصري.
ويمكن أن يؤدي االرتفاع األخير في الدوالر الجمركي للسلع غير األساسية
من  16جنيه مصري للدوالر إلى سعر صرف السوق القريب من  17.9جنيه
مصري للدوالر إلى رفع التضخم نوعا ما في األشهر القادمة أو على األقل
إلى تباطؤ وتيرة تراجعه .كما ستؤدي على األرجح التغييرات األخيرة في آلية
تحويل العملة األجنبية إلى الجنيه ،التي يحتاج بموجبها المستثمرون األجانب
إلى تأمين تحويل العمالت األجنبية في سوق الصرف بين البنوك (اإلنتربنك)
بدال من البنك المركزي المصري ،إلى المزيد من المرونة في سعر الصرف أو
ربما بعض الضغط على سعر الصرف.

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
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الرسم البياني  :2التضخم في أسعار املستهلك
٥۰

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ

٤۰

٥۰
٤۰

۳۰

۳۰

۲۰

۲۰

۱۰

۱۰

۰

ﻳﻭﻟﻳﻭ۱۸-

ﻳﻧﺎﻳﺭ۱۸-

ﻳﻭﻟﻳﻭ۱۷-

ﻳﻧﺎﻳﺭ۱۷-

ﻳﻭﻟﻳﻭ۱٦-

۰
ﻳﻧﺎﻳﺭ۱٦-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي

وباإلضافة إلى ذلك ،ستبقى األسعار على األرجح عرضة لالرتفاع في معظم
 ،2019خاصة إذا ما تم وقف دعم الوقود كليا والبدء بآلية الربط باألسعار
العالمية كما هو مخطط .كما نتوقع أن يتراجع معدل التضخم من %20.9
في السنة المالية  2017/2018إلى  %14في السنة المالية ،2018/2019
ولكن الكثير من عدم اليقين يحيط بكيفية تطور األسعار المحلية اعتمادا على
مجموعة من العوامل أبرزها ،التغيرات المرتقبة لسعر الصرف وكذلك ألسعار
النفط في األسواق العالمية وفي محطات تعبئة الوقود.
السياسة النقدية ستبقى مقيدة على األرجح
مع بقاء التضخم مرتفعا نسبيا ،سيكون البنك المركزي المصري على األرجح
أكثر حذرا بشأن تسهيل السياسة النقدية .فقد يبقي أسعار الفائدة على حالها
خالل السنة المالية الجارية عند  %16.75لإليداع لليلة واحدة و %17.75لسعر
اإلقراض.
وفي هذا السياق ،تواجه السياسة النقدية معضلة صعبة .فمن ناحية ،تحتاج
إلبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب رأس المال األجنبي لخدمة حاجاتها
المالية من العمالت األجنبية .ولكن من ناحية أخرى ،تريد خفض تكلفة
االقتراض لتشجيع االستثمار وتعزيز النمو االقتصادي ،وكذلك لخفض خدمة
الدين لتحقيق العجز المستهدف في الميزانية .ولكن من الحكمة الحفاظ
على االستقرار االقتصادي أوال من خالل إبقاء التضخم تحت السيطرة ،حيث
سيُمهِ د ذلك لخفض الحق في أسعار الفائدة مما سينعكس إيجاباً على نشاط
القطاع الخاص.
عجز الميزانية يتقلص تدريجيا ولكنه ال زال كبيرا
لقد تحسن الوضع المالي لمصر ،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع
العوائد الضريبية ،وخفض دعم الطاقة واحتواء فاتورة األجور .فقد تقلص
عجز الميزانية من  %10.7من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية
 2016/2017إلى  %9.7من الناتج المحلي اإلجمالي في  ،2017/2018وال
زالت األرقام األخيرة تشير إلى المزيد من التحسن .حيث تقلص العجز المالي
بشكل طفيف من  %2خالل الربع األول من السنة المالية  2017/2018إلى
 %1.9خالل الفترة نفسها من السنة المالية  ،2018/2019األمر الذي يفسح
المجال للحكومة لبلوغ العجز المستهدف في الميزانية عند  %8.4للسنة المالية
الحالية و %7للسنة المالية .2019/2020

الميزانية (ما بين  65و 67دوالرا للبرميل) ،أو إذا استمرت تكاليف خدمة
الدين الحكومي في االرتفاع تزامنا مع االرتفاع العالمي في أسعار الفائدة،
خاصة في غياب إجراءات أخرى تعوض تلك الزيادة في التكاليف .وفعلياً ،ألغى
البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي عددا من مزادات السندات ألن
البنوك والمستثمرين طلبوا أسعار فائدة أعلى مما كانت الحكومة تنوي دفعه،
وهو ما يوضح التأثير السلبي للعوامل السابق ذكرها على العجز المالي الذي
تستهدفه الحكومة.
الرسم البياني  :3امليزان املالي
۰

( ٪من الناجت احمللي اإلجمالي)

۰

۲-

۲-

٤-

٤-

٦-

٦-

۸-

۸-

۱۰-

۱۰-

۱۲-

۱۲-

۱٤-
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۱٦/۱٥
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۱٤-

املصدر :تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

أما فيما يخص الدين العام ،فقد تراجعت نسبته من  %108من الناتج المحلي
اإلجمالي في السنة المالية  2016/2017إلى نسبة متوقعة تبلغ  %98خالل
السنة المالية  ،2017/2018ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضبط التدريجي
للوضع المالي الجاري العمل به ،إلى جانب المزيد من االرتفاع في نمو
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي .ونتوقع أن يبلغ الدين الحكومي  %94من
الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  2018/2019و %88في السنة
المالية القادمة ،بينما حددت توجيهات ميزانية الدولة األخيرة للسنة المالية
 2019/2020الصادرة في أكتوبر استهدافها للدين العام عند  %79.3من الناتج
المحلي اإلجمالي بحلول .2021/2022
و في هذا السياق ،خططت مصر لتنويع أدوات الدين التي تستخدمها (بالترويج
إلصدار سندات عالمية في آسيا وإصدار سندات خضراء وصكوك سيادية)،
كجزء من جهودها لتحسين هيكل الدين العام وخفض تكاليف االقتراض.
وبالنظر إلى أن أسعار الفائدة المحلية ستصبح أغلى مما هو مخطط له في
الميزانية ،فإن نسبة الدين الخارجي إلى مجموع الدين العام سترتفع على
األرجح في السنة القادمة.
عجز الحساب الجاري يواصل تقلّصه
ازدادت قوة الحساب الجاري الخارجي بشكل كبير منذ تعويم الجنيه
المصري ،وذلك بدعم من نمو الصادرات بسبب تحسن التنافسية وكذلك
انخفاض الواردات .فقد تقلص العجز في الحساب الجاري في السنة المالية
 2017/2018بنسبة  %58.6ليصل إلى  6مليار دوالر أميركي ،وتراجع من %6.1
من الناتج المحلي اإلجمالي قبل سنة ( 14مليار دوالر) إلى  %2.5من الناتج
المحلي اإلجمالي .ونتوقع المزيد من التقلص في عجز الحساب الجاري إلى
حوالي  %2من الناتج المحلي اإلجمالي في  ،2018/2019يساعده في ذلك
تراجع واردات الطاقة واستمرار االنتعاش في قطاع السياحة.

وبنا ًء على المتغيرات الحالية ،نظن أنه باإلمكان تحقيق األهداف الخاصة
بخفض عجز الميزانية ،خاصة بعد التدهور األخير في سعر النفط من 80
دوالرا للبرميل إلى حوالي  60دوالر ،األمر الذي خفف نسبيا الضغط على
الحكومة المصرية .ولكن من المحتمل أيضاً أن ال تتمكن مصر من االلتزام
بأهدافها المالية إذا ما ارتفعت أسعار النفط فوق سعر النفط المعتمد في
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الرسم البياني  :4ميزان احلساب اجلاري
۲

( ٪من الناجت احمللي اإلجمالي)

۲

۱

۱

۰

۰

۱-

۱-

۲-

۲-

۳-

۳-

٤-

٤-

٥-

٥-

٦-

٦-

۷-

*۲۰/۱۹

*۱۹/۱۸

۱۸/۱۷

۱۷/۱٦

۱٦/۱٥

۱٥/۱٤

۱٤/۱۳

۷-
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وفي نفس الوقت ،واصل ميزان المدفوعات اإلجمالي تسجيل فائض قدره  12.8مليار
دوالر مقارنة بفائض قدره  13.7مليار دوالر في الفترة نفسها قبل سنة ،بدعم من
تدفقات رأسمالية كبيرة إلى االقتصاد المصري .فقد كانت االستثمارات األجنبية
المباشرة إلى االقتصاد قوية عند  7.7مليار دوالر ( % 3.2من الناتج المحلي اإلجمالي)
في السنة المالية  ،2017/2018بفضل االستثمارات في قطاع الغاز ،بينما تراجعت
استثمارات المحفظة المالية مؤخرا ،حيث شهدت األسواق الناشئة خروج رأس المال
نتيجة ألزمة في العملة في بعض الدول (مثل تركيا واألرجنتين) .وقد أدى هذا التحسن
في الحساب الجاري الخارجي لمصر إلى ارتفاع احتياطي النقد األجنبي إلى مستويات
قياسية عند  44.26مليار دوالر أميركي في السنة المالية  ،2017/2018لتغطي حوالي
ثمانية أشهر من الواردات المصرية.
الرسم البياني  :5االحتياطات األجنبية
٥۰

(مليار دوالر)

٥۰

٤٥

٤٥

٤۰

٤۰

۳٥

۳٥

۳۰

۳۰

۲٥

۲٥

۲۰

۲۰

۱٥

۱٥

۱۰

۱۰
٥

٥
۰
۲۰۱٥
۲۰۱۸
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۲۰۱۲

۲۰۰۹

۲۰۰٦

۲۰۰۳

۰
۲۰۰۰
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البيانات االقتصادية اإلقليمية والتوقعات
وحدة

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

مليار دوالر
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

33.8
4.5
3.0
4.9
3.64.5
2.7

31.0
2.8
0.13.6
13.02.41.8

32.1
3.2
0.14.0
13.64.62.8

35.2
3.9
0.75.0
11.63.91.4

37.3
3.1
1.3
3.5
8.02.12.5

39.6
3.0
1.4
3.3
5.90.73.5

40.9
3.1
1.6
3.4
4.61.2
2.0

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
القطاع النفطي
القطاع غير النفطي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

مليار دوالر
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

162.7
0.5
2.14.8
7.6
33.4
3.2

114.6
0.6
1.70.4
13.43.5
3.7

109.4
2.9
3.9
1.6
13.94.63.5

119.5
3.57.22.2
9.05.9
1.5

138.4
2.9
3.0
2.8
0.515.0
0.6

137.5
2.2
1.5
3.0
1.010.0
2.0

142.5
2.0
1.0
3.0
2.09.0
2.5

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
القطاع النفطي
القطاع غير النفطي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

مليار دوالر
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

81.0
2.8
1.05.7
3.45.5
1.0

69.0
4.7
4.4
5.0
17.415.90.1

66.9
5.4
2.3
7.6
20.618.41.1

72.5
0.3
3.02.6
14.714.81.6

81.9
2.4
1.5
3.0
4.95.90.9

81.1
3.2
3.0
3.3
6.77.52.9

87.8
3.6
3.5
3.6
5.65.91.4

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
القطاع النفطي
القطاع غير النفطي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

مليار دوالر
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

206.2
4.6
0.69.8
10.2
24.0
3.3

161.8
3.1
0.58.2
10.28.5
1.8

151.7
2.1
1.05.6
9.25.52.7

166.9
1.6
0.73.8
5.83.8
0.4

190.0
2.7
0.3
4.9
3.1
8.1
0.3

191.2
2.5
0.7
4.1
1.3
7.7
1.2

189.8
3.0
0.9
4.8
1.5
8.0
2.3

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

مليار دوالر

756.3

654.2

647.6

686.7

772.8

780.1

815.0

البحرين

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
القطاع النفطي
القطاع غير النفطي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

التضخم

الكويت

التضخم

عمان

التضخم

قطر

التضخم

على أساس سنوي ٪

على أساس سنوي ٪

على أساس سنوي ٪

على أساس سنوي ٪

السعودية
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
القطاع النفطي
القطاع غير النفطي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

3.7
2.1
4.9
2.59.8
2.2

التضخم

اإلمارات

على أساس سنوي ٪

4.1
5.3
3.2
2.98.71.2

1.7
3.7
0.2
15.33.72.1

0.93.21.0
11.92.2
0.8-

2.3
2.8
2.3
7.910.3
2.5

2.0
0.2
3.2
4.67.3
2.1

2.5
1.2
3.3
6.27.1
2.3

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
القطاع النفطي
القطاع غير النفطي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

مليار دوالر
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪

403.1
4.4
0.1
6.4
1.9
13.5
2.3

358.1
5.1
5.2
5.0
3.44.9
4.1

357.0
3.0
2.6
3.2
4.23.7
1.6

382.5
0.8
3.02.5
3.9
6.9
2.1

418.7
2.2
0.6
2.8
1.29.0
3.5

434.9
2.4
0.8
3.0
0.710.2
2.0

452.1
2.7
1.0
3.4
1.2
11.0
1.5

الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
امليزانية املالية العامة
ميزان احلساب اجلاري

مليار دوالر
على أساس سنوي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
من الناجت احمللي اإلجمالي ٪
على أساس سنوي ٪

305.2
2.9
11.60.98.2

331.6
3.4
10.83.811.4

331.8
2.3
12.26.014.0

251.0
4.2
10.76.123.5

248.0
5.3
9.72.520.9

295.7
5.2
8.52.014.0

345.9
5.0
7.42.012.0

وحدة

2014

2015

2016

2017

2018

التضخم

مصر (السنة املالية)

التضخم

على أساس سنوي ٪

البيانات الدولية
سعر خام برنت (متوسط السنة )
*
مؤشر أسعار السلع
*
اليورو مقابل الدوالر
سعر الفائدة بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي
*
مؤشر سوق األسهم العاملي MSCI
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (صندوق النقد
الدولي  /بنك الكويت الوطني)
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي العاملي (صندوق النقد الدولي)

*

2019

*

2020

*

دوآلر للبرميل
مؤشر

99.3
437.8
0.827
0.25
1,710

53.5
374.8
0.921
0.5
1,663

45.7
423.1
0.951
0.75
1,751

54.9
432.5
0.833
1.5
2,103

71.5
409.2
0.872
2.5
1,884

65.0
-

65.0
-

 ٪على أساس سنوي

2.6

2.6

5.2

1.8

2.0

2.5

2.9

 ٪على أساس سنوي

3.6

3.4

3.3

3.7

3.7

3.7

3.7

٪
مؤشر
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