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اآلفاق االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي ومصر

في ظل قيام العديد من الدول بتخفيف القيود المفروضة على الحركة والسفر، بدأت الضغوط الناجمة عن الجائحة في التراجع على مستوى العالم. وعلى الرغم 
من استمرار المخاطر إال أنه من المتوقع أن يواصل االقتصاد العالمي مسيرة توسعه العام المقبل. ويستفيد االنتعاش االقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي من ارتفاع أسعار النفط، مما سيساهم في تقليص مستويات العجز المالي هذا العام، وإن كان من المتوقع تراجع أسعار النفط في عام 2022. وتشمل 
المخاطر التي تهدد استمرار النمو االقتصادي تجدد الضغوط الناجمة عن تفشي الفيروس، وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وتعطيل اإلصالحات المالية 
في الدول األكثر تأثراً وظهور االضطرابات المالية العالمية نتيجة لتشديد السياسة النقدية األمريكية. وتزامن مع ذلك تسارع التحوالت العالمية التي يشهدها 

قطاع الطاقة، مما يسلط الضوء على أهمية وضع سياسات إلعادة هيكلة االقتصاد المحلي لتقليل االعتماد على النفط.

توقع استمرار انتعاش االقتصاد العالمي في عام 2022 

بدأت  الجائحة  الناجمة عن  الضغوط  أن  يبدو   ،2022 عام  بداية  اقتراب  مع 
تتراجع في كافة أنحاء العالم وذلك في ظل انخفاض اإلصابات الجديدة منذ 
أبريل  في  تسجيله  تم  الذي  العدد  نصف  إلى  وصلت  إذ  نوفمبر،  بداية شهر 
خالل فترة ذروة تفشي الجائحة، كما تم تخفيف القيود المفروضة على السفر 
والحركة في مختلف الدول بشكل كبير، بدعم من تحسن وتيرة توافر اللقاحات. 
كاملة  بصورة  الخطر  مرحلة  تجاوزنا  إننا  القول  ألوانه  السابق  من  يزال  وما 
)فعلى سبيل المثال، الحاالت الجديدة في أوروبا ارتفعت مؤخًرا بشكل مثير 
للقلق(، إال انه طالما ظلت اللقاحات فعالة ضد السالالت المتحورة الجديدة 
من الفيروس، فإنه من المستبعد العودة مجدداً إلى فرض القيود الشديدة التي 
ضربت االقتصاد العالمي في عام 2020. ويتعافى النمو العالمي بشكل أو بآخر 
الناتج  نمو  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  السابقة، حيث  التوقعات  مع  تماشياً 
المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 5.9٪ في عام 2021، على أن ينخفض إلى 
السابقة  إلى مساراتها  المتقدمة  4.9٪ في عام 2022. وستعود االقتصادات 
بحلول عام 2022 بالعودة لتسجيل معدالت مماثلة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
قبل الجائحة، إال ان التعافي االقتصادي الكامل في الدول النامية سوف يستغرق 
وقتاً أطول، مما يعكس ضعف القدرة على الوصول إلى اللقاحات وتوافر مساحة 

أقل للسياسات الداعمة للنمو االقتصادي.

وظهرت مجموعة جديدة من التحديات نتيجة للجائحة، إذ قابل انتعاش الطلب 
اضطرابات في سلسلة التوريد )األمر الناجم جزئياً عن إعادة هيكلة االقتصاد 
ونقص العمالة(، ما يدفع معدالت التضخم نحو االرتفاع ويهدد في نفس الوقت 
الواليات المتحدة،  بتقويض االنتعاش. وتبرز تلك االوضاع بصفة خاصة في 
حيث عاد اإلنتاج بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة وتخطى معدل التضخم 
أكثر من 5٪ على مدار عدة أشهر. كما أقر االحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط 
السابق، ومن  في  لفترة أطول مما كان متوقعاً  »المؤقتة« قد تستمر  األسعار 
المقرر أن يبدأ الفيدرالي إنهاء برنامج التيسير الكمي في نوفمبر وقد يتجه 
نحو رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022. إال انه يتوجب عليه 
إيجاد توازن دقيق للمعادلة ما بين مخاطر االفراط في تشديد السياسات، وهو 
األمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة االنتعاش، ال سيما في ظل تزايد مستويات 
الدين وارتفاع تقييمات األسواق المالية من جهة، في حين يواجه من جهة أخرى 
التضخمية  للضغوط  لتلك األوضاع مما قد يسمح  تأخير االستجابة  عواقب 
بالتصاعد أو االنتشار، ويحتم عليه في نهاية المطاف إجراء تغييرات فجائية 
والتي تتسم  اليورو،  أما على صعيد منطقة  السياسات في وقت الحق.  على 
بتباطؤ مستويات التعافي إلى حد ما، نلحظ تواجد تلك الضغوط وان كانت أقل 

حدة، ومن المقرر أن يتم تشديد السياسات بوتيرة أبطأ.

ومن جهة أخرى، أدى تعافي الطلب العالمي على النفط وإدارة األوبك وحلفائها 
لإلمدادات إلى تحسن أسعار النفط بشكل ملحوظ، مما دفع سعر مزيج خام 
برنت لتخطى مستوى 80 دوالراً للبرميل مرة أخرى خالل شهر أكتوبر. وعلى 
الرغم من معاناة السوق حالياً من شح االمدادات إال ان زيادة حصص اإلنتاج 
التي حددتها األوبك وحلفائها على مدار األشهر المقبلة من شأنها إعادة توازن 
النخفاض  الطريق  يمهد  مما   ،2022 عام  من  األول  النصف  في  السوق  قوى 
األسعار العام المقبل. وعلى الرغم من ذلك، فإن المخاطر التي تهدد توقعاتنا 
 68 إلى مستوى  السنوي(  )المتوسط  األسعار  لوصول  ما  إلى حد  المحافظة 

دوالراً في عام 2021 و63 دوالراً في عام 2022 بدأت تتزايد.

صعود أسعار النفط يعزز تعافي االقتصاد الخليجي

ساهم تحسن أوضاع سوق النفط في توفير قوة دافعة القتصادات الخليج بالتزامن 
مع بدء الخروج من الجائحة. ومن المقرر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وخفض 
النفقات وإجراءات ضبط األوضاع المالية األخرى إلى خفض مستويات العجز 
المالي بشكل حاد هذا العام إلى 2.6٪ فقط من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 
10.4٪ في عام 2020، مما يقلل من احتياجات االقتراض على مستوى المنطقة 
وتناقص الحاجة للسحب من االحتياطيات الحكومية. في ذات الوقت، سيساعد 
ارتفاع إنتاج النفط في تحسين مستويات نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى ٪3.6 
في المتوسط خالل الفترة الممتدة ما بين 2022-2024 مقابل 2.1٪ هذا العام.

وفي هذا السياق، ستأتي السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة في صدارة الدول 
التي تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة لنشاط القطاع غير النفطي بدعم 
الحملة اإلصالحية القوية التي تهدف لتعزيز االستثمار وتطوير قطاعات جديدة 
تلقت  اإلمارات،  وفي  اإلقليمية.  كمركز لألعمال  الخريطة  البالد على  ووضع 
أنشطة األعمال دفعة قوية من تحسن مستويات السفر والسياحة بما في ذلك 
تزايد اإلقبال على معرض إكسبو 2020، بينما يعكس سوق العقارات في دبي 
البرامج  إعادة  إلى  وعمان  البحرين  وتتطلع  التعافي.  إلى  تشير  مبدئية  بوادر 
الجوهرية للحد من العجز المالي - التي تم ايقافها نتيجة لتفشي الجائحة - 
إلى المسار الصحيح، مما سيعزز من إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال 
الدولية. وفي الكويت، يساهم ارتفاع أسعار النفط في تخفيف ضغوط السيولة 
قصيرة األجل التي تواجه الحكومة، ونأمل أن يؤدي تحسن العالقات بين الحكومة 
والبرلمان إلى إطالق برامج اإلصالحات التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة قضية 

االستدامة المالية على المدى الطويل وتحسين توقعات النمو األساسية.

وعلى الرغم من تحسن األوضاع االقتصادية اإلقليمية بصفة عامة، إال أن العديد 
الناجمة عن  تلوح في األفق. حيث أن تجدد الضغوط  المخاطر ما زالت  من 
الجائحة من شأنه أن يعوق النمو العالمي ويؤثر على تعافي اقتصادات منطقة 
الخليج. كما ان االنخفاض الحاد في أسعار النفط )بمعدل يتجاوز توقعاتنا( 
من شأنه أن يؤدي إلى ضعف أوضاع المالية العامة مرة أخرى، مما قد يتطلب 
مزيداً من جهود التعزيز ويعرض التوقعات االقتصادية للخطر. كما قد يؤدي 
تأخير اإلصالحات المالية في بعض الدول األكثر عرضة للمخاطر إلى التأثير 
على الثقة في قدرتها على التكيف، مما يسبب مخاوف متعلقة بالسوق - خاصة 
إذا تزامن ذلك مع ظروف مالية عالمية أكثر صعوبة بسبب تشديد سياسات 
مجلس االحتياطي الفيدرالي. وأخيراً، قد يؤدي تزايد الحاجة الملحة لتطبيق 
سياسات لمعالجة تغير المناخ إلى تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة )مما 
يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط(، كما قد يتطلب تسريع وتيرة إعادة هيكلة 
مستهدفة  مستويات  واإلمارات  السعودية  من  كل  ووضعت  المحلي.  االقتصاد 
لصافي انبعاثات الكربون لعامي 2060 و2050 على التوالي، ومن المرجح أن 

تحذو دول الخليج األخرى هذا الحذو.

وفي مصر، يسير التعافي االقتصادي على المسار الصحيح مع توقع نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي بنحو ٪5 على مدى السنوات القليلة المقبلة وتقلص العجز 
المالي في ظل تباطؤ وتيرة نمو تكاليف خدمة الدين. وتهدف السلطات إلى 
مواصلة اإلصالحات االقتصادية الناجحة التي بدأت في تطبيقها في السنوات 
الجنيه  استقرار  التضخم مع استمر  انخفاض معدل  إلى  أدت  والتي  السابقة 
المصري بشكل الفت للنظر. إال انه ما تزال هناك بعض التحديات الجوهرية، 
بيئة  وجعل  االقتصاد  في  الحكومة  تلعبه  الذي  الدور  من  الحد  ذلك  في  بما 

األعمال أكثر مالءمة لالستثمار.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

20202021*2022*2023*2024*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

1.41.61.71.81.8تريليون دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

4.92.14.53.42.8-٪ النمو السنوي

6.20.15.83.22.1-٪ النمو السنوي                           النفطي    

4.43.43.73.53.3-٪ النمو السنويغير النفطي     

0.71.71.41.81.8٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت الرصيد املالي
احمللي اإلجمالي 

-10.4-2.6-2.3-1.6-1.0

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي 

0.67.46.45.75.8

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: وكالة الطاقة الدولية ومنظمة األوبك وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر:  صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق االقتصادي العاملي أكتوبر 2020

الرسم البياني 3: الرصيد املالي لدول مجلس التعاون
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: منظمة األوبك وتقديرات بنك الكويت الوطني
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البحرين

يتوقع نمو االقتصاد البحريني بحوالي 3٪ في عام 2021 بفضل تالشي الضغوط الناجمة عن الجائحة وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، على أن يسجل نمواً 
يصل في المتوسط إلى 3.1٪ خالل الفترة 2022-2024 بدعم من المشاريع التوسعية لقطاع النفط والغاز وخطط البنية التحتية التي تتولى دول مجلس التعاون 
الخليجي تمويلها. وعلى الرغم من تأجيل التاريخ المستهدف لبرنامج التوازن المالي، والذي يهدف لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة نتيجة لتداعيات الجائحة، 
إال ان جهود الضبط المالي تجري بوتيرة جيدة بما في ذلك تقليص النفقات إضافة إلى امكانية رفع ضريبة القيمة المضافة خالل عام 2022. وسوف يساهم 

احراز التقدم المستمر في هذا المجال في تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وقد يفتح المجال للحصول على المزيد من المساعدات الخليجية.

عودة متوقعة لمعدالت نمو مقبولة مع انحسار الجائحة 

في  النفط  أسعار  ارتفاع  ساهم  إذ  ثابتة،  بخطى  االقتصادي  التعافي  يسير 
تعزيز اإليرادات الحكومية في ظل سعي الحكومة نحو إعادة برنامج التوازن 
 ٪7.1 بنسبة  انكماش  تسجيل  وبعد  الجائحة.  بعد  الطبيعي  لمساره  المالي 
العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 2.2٪ على 
أساس سنوي في النصف األول من 2021، ونتوقع تحسًنا إضافياً قد يصل 
نجاح طرح  ذلك  يعكس  إذ  بالكامل.   2021 إلى 3.1٪ في عام  النمو  بمعدل 
برامج اللقاحات )أكثر من 60٪ من السكان حصلوا على جرعتين من اللقاح(، 
دول  مستوى  على  وكذلك  المحلي  المستوى  على  الصحية  القيود  وتخفيف 
مجلس التعاون الخليجي، وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، وارتفاع أسعار 
النفط، وإحراز تقدم على مستوى مشاريع البنية التحتية التي يتولى تمويلها 

صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي )الرسم البياني 1(.

وفي ذات الوقت، انكمش القطاع النفطي بنسبة 0.1٪ العام الماضي في ظل 
استقرار إنتاج النفط نسبياً عند مستوى 0.194 مليون برميل يومياً )متماسكاً 
بشكل أفضل مقارنة بالدول األخرى المشاركة في اتفاقية األوبك وحلفائها( 
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 0.4٪ إلى 610 مليار قدم مكعب. وقد 
يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي 3٪ في المتوسط خالل 2022-
2024 مقابل 2.5٪ في عام 2021 ونسبة -5.8٪ في عام 2020، مع مساهمة 
مشاريع النفط والغاز )بما في ذلك تحديث مصفاة بابكو وتطوير حقل خليج 
المحلي  الناتج  من  كنسبة  القطاع  حجم  من  الرغم  على  وذلك  البحرين( 

اإلجمالي )حوالي ٪18(. 

العجز  انخفاض  رغم  المالية  األوضاع  ضبط  من  لمزيد  الحاجة  استمرار 
المالي

أدى انخفاض اإليرادات الناجم عن تداعيات الجائحة )-28٪( وزيادة اإلنفاق 
)+ 5٪( إلى دفع العجز المالي ليصل إلى 12.9٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2020 مقابل 4.7٪ في عام 2019، مما استدعى تأجيل استهداف 
برنامج  في  المحدد   2022 عام  من  الميزانية  في  التوازن  تحقيق  الحكومة 
العجز بشكل حاد  المقرر أن ينخفض  المالي حتى عام 2024. ومن  التوازن 
هذا العام إلى 5.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي بفضل ارتفاع أسعار النفط، 
وذلك على الرغم من تمديد تدابير التحفيز المالي مثل برنامج دعم الرواتب، 
مما سيساهم في زيادة مستويات اإلنفاق. إال أن الحاجة إلى استمرار جهود 
تقليص  مواصلة  األولويات  أبرز  وستشمل  قائمة.  تزال  ما  المالي  الضبط 
اإلنفاق العام مع زيادة كفاءته وزيادة اإليرادات غير النفطية من خالل زيادة 
القيمة  ضريبة  مضاعفة  المتوقع  من  لذلك،  إضافة  العامة.  المرافق  رسوم 
المضافة إلى 10٪ اعتباراً من عام 2022. هذا باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 
النفط مقارنة بالعام الماضي، إذ من المفترض أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز 
الممتدة  الفترة  المحلي اإلجمالي خالل  الناتج  إلى 3.1٪ من  المتوسط  في 
فإن  ذلك،  من  الرغم  على  انه  إال   ،)2 البياني  )الرسم   2024-2022 بين  ما 
تأخير اإلصالحات واستمرار تسجيل النفقات خارج الميزانية تعتبر من أبرز 

المخاطر التي تهدد افاق المالية العامة.

ودفع تراكم العجز المالي إلى رفع مستويات الدين العام من حوالي 30٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2010 إلى 94٪ في عام 2019، ثم إلى ٪116 
في العام الماضي. وعلى الرغم من التدابير المتخذة لتقليص العجز، إال إنه 
من المرجح أن يظل مستوى الدين العام أعلى من 100٪ خالل فترة التوقعات. 
وكانت وكالتا التصنيف االئتماني موديز وستاندرد آند بورز قد عدلت النظرة 
العام  إلى سلبية في وقت سابق من  للبحرين  السيادي  للتصنيف  المستقبلية 
ارتفاع  الديون بما في ذلك  التي تفرضها  التحديات  الحالي مما يعكس مدى 
تكاليف خدمة الدين. إال ان البالد نجحت في االستفادة من األسواق الدولية من 
خالل إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دوالر في األرباع الثالثة األولى من عام 
2021، وإن كان ذلك بعوائد تصل إلى 6.25٪ )أجل استحقاق 30 عاماً(. وقد 
يؤدي احراز المزيد من التقدم على صعيد برنامج التوازن المالي أيضاً إلى قيام 
دول مجلس التعاون الخليجي بضخ المزيد من األموال تجاه المشاريع المختلفة.

في  المضافة  القيمة  زيادة ضريبة  ارتفاعه مع  واحتمال  التضخم  انخفاض 
2022

أوائل  منذ  سالبة  مستويات  المستهلكين  أسعار  مؤشر  تسجيل  استمرار  بعد 
عام 2020، تحرك مجدداً لتسجيل مستويات موجبة في يونيو 2021 في ظل 
تحسن أداء االقتصاد وتالشى االنكماش في مختلف القطاعات الرئيسية بما 
في ذلك المواد الغذائية والمالبس والضيافة. وانخفضت إيجارات المساكن 
بنسبة 2٪ على أساس سنوي وذلك في السبعة أشهر األولى من عام 2020 على 
الرغم من عودتها لالرتفاع مرة أخرى. وتعتمد توقعات التضخم جزئياً على 
ضريبة القيمة المضافة، والتي إذا تم رفعها العام المقبل على النحو المذكور، 
ثم   ،2022 عام  في  المتوسط  في   ٪3 نحو  إلى  التضخم  معدل  يرتفع  فقد 
يتراجع خالل السنتين الالحقتين )الرسم البياني 3(. ومن الممكن ان يتم رفع 
أسعار الفائدة في أواخر عام 2022 نظراً الرتباط الدينار البحريني بالدوالر 
األمريكي. وقد ارتفع ائتمان االفراد مدعوماً ببرنامج تأجيل سداد مستحقات 
القروض، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2021، ما نسبته 5.4٪ على 
أساس سنوي في أغسطس وقد يصل إلى نحو 4٪ في المتوسط خالل الفترة 

2022-2024 )الرسم البياني 4(.

تحسن المركز الخارجي مع استمرار بقاء معدل تغطية الواردات منخفضًا

اتسع عجز الحساب الجاري إلى 9.3٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2020 مقابل 2٪ في عام 2019، إال أنه من المقرر أن يتحسن بشكل قوي هذا 
العام بفضل ارتفاع أسعار النفط واالنتعاش التدريجي لقطاع السياحة. ونتوقع 
أن يبقى أقل من 5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 2024-2022، 
بلغت  وقد  للبرميل.  دوالراً   60 دون  لما  النفط  أسعار  تراجع  بافتراض عدم 
أغسطس  في  دوالر  مليار   3.7 المركزي  للبنك  األجنبية  النقد  احتياطيات 
2021، ما يكفي لتغطية أقل من ثالثة أشهر من الواردات من السلع والخدمات 
من  االحتياطيات  تعزيز  يمكن  المتوسط،  المدى  وعلى   .)5 البياني  )الرسم 
خالل تعافي نشاط قطاع السياحة، وإصدار المزيد من أدوات الدين، وتوفير 
الدعم القوي من دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمحور المخاطر الرئيسية 
التي تهدد وتيرة التعافي االقتصاد البحريني )بما في ذلك العوامل المرتبطة 
بجائحة كوفيد-19 أو تباطؤ النمو العالمي(، وانخفاض التصنيف االئتماني، 

وارتفاع مستويات الدين العام، والتأخر في تطبيق برنامج الضبط المالي.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للبحرين

20202021*2022*2023*2024*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

3537394143مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

5.83.02.93.33.1-٪ النمو السنوي

0.12.52.54.02.6-٪ النمو السنوي                           النفطي     

7.13.13.03.13.2-٪ النمو السنويغير النفطي     

٪ من الناجت رصيد املوازنة
احمللي اإلجمالي

-12.9-5.8-4.9-3.2-1.2

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

-9.4-2.2-4.1-3.9-3.6

0.23.11.21.4-2.3-٪ النمو السنويالتضخم أألساسي

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: عجز املالية العامة والدين العام
)٪ من الناجت احمللي االجمالي(

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

الرسم البياني 4: التسهيالت االئتمانية من مصارف قطاع التجزئة 
)٪ النمو السنوي(

املصدر: مصرف البحرين املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: التضخم في أسعار املستهلكني   
)٪النمو السنوي(

املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: احتياطي النقد األجنبي لدى املصرف املركزي

املصدر: مصرف البحرين املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني
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األصول االحتياطية 
نسبة التغطية (أشهر من مستوردات السلع والخدمات)
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الكويت

بدأ االقتصاد الكويتي يتعافى ببطء من جائحة كوفيد-19 وذلك بدعم من انتعاش االستهالك وارتفاع أسعار النفط. كما ساهم تزايد إنتاج النفط تدريجياً، 
وفقاً لحصص اإلنتاج التي وضعتها منظمة األوبك وحلفائها، في دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي. إال أن نشاط الشركات ونمو معدالت التوظيف تعد 
من نقاط الضعف الملحوظة. ونظراً للعجز المتوالي الذي سجلته الميزانية الحكومية، فقد أدى االستنفاد شبه التام ألصول صندوق االحتياطي العام إلى زيادة 

مخاطر السيولة، إال أن هذا الوضع ساهم أيضاً في تعزيز اتجاه صانعي السياسات نحو تطبيق سياسات إصالح االقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

االستهالك الخاص يساهم في تعزيز االنتعاش االقتصادي...  

يتعافى االقتصاد الكويتي ببطء من اثار جائحة العام الماضي، وهو العام الذي 
اتسم باالنخفاض الحاد في االستهالك الخاص واإلنفاق االستثماري الحكومي، 
وإغالق أنشطة األعمال، وتسريح العمالة الوافدة، تزامناً مع االنخفاض الحاد 
في أسعار النفط. إذ انكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 8.9٪، فيما يعد 
أكبر تراجع يشهده منذ عام 2009، نتيجة انكماش كل من القطاعين النفطي 
وغير النفطي بنحو 8.9٪ في ظل خفض األوبك وحلفائها إلنتاج النفط وفرض 
تدابير حظر التجول ودعم السياسة المالية المحدود للقطاعات االقتصادية 
المختلفة )الرسم البياني 1(. وعلى الرغم من ذلك، تحسنت آفاق النمو بدعم 
من ارتفاع أسعار النفط ونجاح برامج اللقاحات. ويعزى الفضل للطلب المحلي 
قوياً  نمواً  البيانات  أظهرت أحدث  إذ  لالنتعاش،  الرئيسي  السبب  كان  الذي 
في اإلنفاق االستهالكي )وفقا لـ كي نت + 23٪ على أساس سنوي( واالئتمان 
الشخصي )+11٪ على أساس سنوي( )الرسم البياني 2(. ومن المقرر أيضاً 
أن تتسارع وتيرة أنشطة تنفيذ المشاريع وذلك نظراً إلعطاء الحكومة األولوية 

لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق والمستشفيات والمطارات.

... لكن نشاط القطاع الخاص ما يزال ضعيفًا

تراجعت أنشطة الشركات في ظل حالة عدم اليقين التي تعرضت لها أنشطة 
األعمال والبيئة التنظيمية والسياسية. إذ نما ائتمان الشركات في عام 2021 
على نحو باهت )+0.3٪، على أساس سنوي، في سبتمبر(. كما تأثر سوق العمل 
برحيل اآلالف من العمالة الوافدة، خاصة من ذوي المهارات المنخفضة خالل 
الخاص عن  القطاع  في  المواطنين  توظيف  معدل  تراجع  في حين  الجائحة، 
مستويات عام 2019 )-2.7٪ إلى 62،296 في النصف األول من عام 2021(. 
وسوف تحرص السلطات على عكس هذا االتجاه، كما تشير تصورات الحكومة 

أيضاً إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن خطط التنمية االقتصادية.

األوبك تخفف تخفيضات االنتاج ومكاسب التكرير تعزز النمو 

سيتيح قرار األوبك وحلفائها المتعلق بتقليص تخفيضات اإلنتاج إمكانية تلبية 
الطلب العالمي المتزايد على النفط، مما يمكن الكويت من رفع إنتاج النفط 
الخام وتعزيز الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي، لينمو بالمتوسط بنسبة 
4.4٪، على أساس سنوي، خالل الفترة 2022-2024. وسوف يراعي منتجو 
النفط زيادة المعروض في السوق، لذلك ستكون مكاسب اإلنتاج معتدلة )الرسم 
البياني 3(. كما سيؤدي وصول مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور لكامل 
طاقتهما االنتاجية، والتي ستضاعف فعلياً طاقة التكرير في الكويت، إلى زيادة 
المتوسط، مما يعزز  المدى  العالية في  القيمة  المكررة ذات  المشتقات  إنتاج 
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنحو 0.9٪ إلى 3.2٪ في المتوسط. وبناء 
على ذلك، فمن المقرر أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى ٪3.9.

اضطرابات سالسل التوريد والطلب المكبوت يرفعان التضخم

تضاعف معدل التضخم تقريباً إلى 2.1٪ في عام 2020 على خلفية ضغوط 
االستهالكي  والطلب  الدولية  الغذائية  المواد  أسعار  وارتفاع  التوريد  سلسلة 
المكبوت. وقد يصل معدل التضخم إلى 2.6٪ هذا العام قبل أن يتباطأ في عام 
2022. وفي حال فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2023، وفقاً 
لبعض التقارير، فسيؤدي ذلك إلى رفع المستوى العام لألسعار في تلك السنة. 
كما سيتم اإلبقاء على السياسة النقدية التيسيرية، إال أنه من الممكن تشديدها 

قلياًل خالل الفترة المقبلة في ظل احتمال قيام االحتياطي الفيدرالي األمريكي 
برفع أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة.

موازنة 2020 تسجل عجز قياسي، مع إمكانية كبح نمو النفقات

تسببت الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط في ارتفاع 
مستوى العجز المالي، ليصبح بذلك سادس عجز تسجله الموازنة على التوالي، 
المحلي  الناتج  )33٪ من  دينار  مليار  بلغ 10.8  قياسي  إلى مستوى  إذ وصل 
وانخفضت   .)5 البياني  )الرسم   2021/2020 المالية  السنة  في  اإلجمالي( 
اإليرادات بشكل حاد )-39٪ لتصل إلى 10.5 مليار دينار(، بينما نمت النفقات 
بمعدل هامشي )+0.7٪ لتصل إلى 21.2 مليار دينار(. وساهم تقليص اإلنفاق 
الرأسمالي في تعويض ارتفاع النفقات المرتبطة بصفة رئيسية بجهود احتواء 
الجائحة. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فبالرغم من أن ميزانية السنة المالية 
االحتمال  هو  النفقات  تخفيض  أن  نرى  أننا  إال  توسعية،  تعتبر   2020/2021
األقرب إلى التطبيق، إذ تبدو الحكومة جادة في البحث عن سبل للوصول إلى 
رفع فعالية االنفاق، وذلك في ظل قيامها مؤخراً بدراسة عدد من االليات التي 
من شأنها أن تخفض النفقات وترفع من اإليرادات غير النفطية من خالل زيادة 
الرسوم، وحتى خفض الدعم، إضافة إلى بعض الخطط التي تقترح إعادة هيكلة 
القطاع العام بصورة شاملة. ونرى من وجهة نظرنا أنه وفقاً للتصور األساسي، 
ستستغرق بعض اإلصالحات وقتاً أطول حتى تتحقق، إال انه من المتوقع زيادة 
اإليرادات غير النفطية، والتي سوف تقتصر في بادئ األمر على عوائد الضريبة 
الناتج  من   ٪1.5 حوالي  إلى  تصل  )قد  المضافة  القيمة  وضريبة  االنتقائية 
المحلي اإلجمالي( بحلول عام 2023. لذلك، نتوقع انخفاض العجز المالي إلى 
نحو نصف القيمة التي تم تسجيلها في العام الماضي ليصل مستواه العجز إلى 
نحو 4.2 مليار دينار )10.3٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(، قبل أن ينخفض 

بشكل أكبر إلى 9.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2024.

ارتفاع مخاطر السيولة تدفع الحكومة للتركيز على االستدامة المالية

لواضعي  الحاسمة  القضايا  أبرز  التمويل من  المالي، أصبح  العجز  في فترة 
السياسات، ال سيما بالنظر إلى إمكانية استنفاذ سيولة صندوق االحتياطي 
العام وعدم إصدار قانون الدين الجديد. األمر الذي أدى إلى ارتفاع مخاطر 
لتمويل  شاملة  استراتيجية  وضع  ضرورة  على  وأكد  األجل  قصيرة  السيولة 
العجز، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز في يوليو الماضي عندما 
قامت بخفض التصنيف االئتماني للكويت إلى درجة +A )والتي ما تزال درجة 
استثمارية قوية(. وساهمت عملية مبادلة األصول مع صندوق األجيال القادمة 
هذا  الكويتية،  البترول  مؤسسة  لدى  المتراكمة  األرباح  وإعادة جدولة سداد 
باإلضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، في ضخ السيولة في صندوق االحتياطي 
العام. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحلول ما تزال مؤقتة خاصة في ظل 
اقتراب استحقاق جزء من السندات الدولية المصدرة في عام 2017 والبالغ 
عام  بداية  في  سداداها  الكويت  على  يجب  والتي  دوالر،  مليار   3.5 قيمتها 

2022، مما قد يدفع نحو إقرار قانون الدين الجديد خالل األشهر المقبلة.

وفي ظل توافر حوالي 700 مليار دوالر في صندوق احتياطي األجيال القادمة 
واالنخفاض الكبير لمستويات الدين العام )12٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(، 
فإن الكويت تمتلك الموارد المالية الالزمة للوفاء بالتزاماتها بسهولة، ولكن من 
المأمول أن يتم تطبيق اإلصالحات الهيكلية الالزمة إلعادة تشكيل االقتصاد، 
وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في تحويل الطاقة العالمية بعيداً عن الوقود 

األحفوري.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للكويت

20202021*2022*2023*2024*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

106129134140145مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

8.91.05.13.82.6-٪ النمو السنوي

1.07.24.21.9-8.9-٪ النمو السنوي                           النفطي*

8.83.22.83.33.5-٪ النمو السنويغير النفطي          

  ميزان املالية العامة 
)السنة املالية( 

٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي

-33.2-10.3-14.2-11.4-9.5

٪ من الناجت احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

21.126.323.422.523.1

2.12.62.13.81.9٪ النمو السنويالتضخم

* يتضمن نشاط التكرير
املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: بنك الكويت المركزي

الرسم البياني 4: التضخم
)٪ النمو السنوي( 

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء،  تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء  /تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: JODI،  تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: وزارة املالية، تقديرات بنك الكويت الوطني
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سلطنة ُعمان

بعد الظروف الصعبة التي مر بها االقتصاد العماني خالل عام 2020، تبدو آفاق االقتصاد الكلي أكثر إشراقاً وذلك بفضل تعافى أنشطة القطاعين النفطي 
وغير النفطي. إذ من المحتمل أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يتخطى أكثر من 3٪ على المدى المتوسط بدعم من اإلصالحات واسعة النطاق المرتبطة 
بتطبيق رؤية 2040.  كما ستساهم اإلصالحات المالية األولية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وخفض معدالت اإلنفاق، في تقليص عجز المالية العامة 
إلى 0.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2024. وتشمل المخاطر التي تهدد آفاق النمو تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة، وانخفاض أسعار الطاقة، 

وتأخر تنفيذ برنامج اإلصالح الحكومي.

انتعاش النمو مع تسارع تنفيذ برنامج اإلصالح  

بدأت اآلفاق المستقبلية لالقتصاد العماني في التحسن بعد مرور عام 2020، 
ثم   ،2021 عام  في   ٪2.1 بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  احتمال  مع 
من  لمزيج  نتيجة   ،2024-2022 الفترة  خالل  المتوسط  في   ٪3.1 لحوالي 
الحكومة  تطبيق  وكذلك  والغاز  النفط  إنتاج  ارتفاع  تتضمن  التي  العوامل 
ان  إال   .)1 البياني  )الرسم  موسع  نطاق  على  الهيكلية  اإلصالحات  لبرنامج 
اإلصالحات المتعلقة بتخفيض العجز من خالل تصحيح أوضاع المالية العامة 

قد تؤثر سلباً على النمو خالل المدى القصير.

لخفض  األوبك  تخفيف  يؤدي  أن  المقرر  من  الطاقة،  قطاع  صعيد  وعلى 
النفط  من  عمان  إنتاج  زيادة  إلى  أغسطس  شهر  من  بداية  اإلنتاج  حصص 
ألف   759 إلى  المتوسط  في  ليصل  شهر  كل  يومياً  برميل  آالف   8 بحوالي 
برميل يومياً في المتوسط )-0.4٪ على أساس سنوي(. كما ان زيادة إنتاج 
الغاز الطبيعي )المصاحب وغير المصاحب(، مدعوماً بزيادة إنتاج حقلي غزير 
وخزان الرئيسيين، والزيادة في انتاج المكثفات ستساهم في تعويض انخفاض 
الناتج  ينمو  أن  المتوقع  فمن  وبالتالي  عامة.  بصفة  العام  هذا  النفط  إنتاج 
المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.8٪ في عام 2021 وبنسبة ٪3.6 

في المتوسط خالل 2024-2022.

أنشطة  تعافي  من  النفطي  غير  القطاع  نشاط  استفاد  الوقت،  ذات  وفي 
السفر في سبتمبر لألفراد  االقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 )تم رفع حظر 
الذين تم تلقيحهم(، مما ساهم بالتزامن مع التزام الحكومة القوي باإلصالح 
والتنويع في توفير آفاق داعمة للنمو، وذلك ضمن إطار رؤية 2040 والخطة 
الخمسية الجديدة الممتدة من 2021-2025(. وبعد انخفاض الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي بنحو 4.4٪ في العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع 

بنسبة 1.6٪ في عام 2021 مع بدء انتعاش الطلب المحلي والخارجي.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتزايد نمو القطاع غير النفطي إلى أكثر 
من 3٪ بحلول عام 2024، مع بداية ظهور االثار اإليجابية لبرامج اإلصالحات 
الهيكلية على أرض الواقع، واستقرار أوضاع المالية العامة )برجاء النظر أدناه(. 
وتشمل اإلصالحات، تعزيز مرونة سوق العمل والوظائف في القطاع الخاص، 
وإشراك المرأة، األمر الذي سيؤدي لرفع اإلنتاجية، وإعادة هيكلة الشركات 
المملوكة للدولة )مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الخصخصة( وتحسين 
التكنولوجيا  قطاع  تنميتها:  المستهدف  القطاعات  وتشمل  األعمال.  مناخ 
المتقدمة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة مع زيادة التركيز 
على المبادرات صديقة البيئة. كما ستساهم مصفاة الدقم بطاقة استيعابية 
تبلغ 230 ألف برميل يومياً والتي تبلغ تكلفتها االجمالية ما يقارب 7 مليارات 
دوالر )اكتمل إنجاز أكثر من 80٪ من أعمالها( في جذب استثمارات جديدة 

هائلة لتمويل األنشطة اإلضافية والبنية التحتية المحيطة بها.

تقلص عجز المالية العامة نتيجة عمليات التصحيح المالي

الحكومة  أطلقت  الماضي،  العام  العجز  لمستويات  الحادة  الزيادة  لمواجهة 
في عام 2020، خطة مالية متوسطة األجل بهدف استعادة االستقرار المالي 
واعادة التوازن للميزانية بحلول عام 2025. وتشمل اإلجراءات التي تم تنفيذها 
بالفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المرافق العامة والنفقات 
الرأسمالية، إضافة إلى تقليص فاتورة أجور القطاع العام )على الرغم من أنه 
سيتم توسيع شبكات األمان االجتماعي وتوجيهها بشكل أفضل لدعم الفئات 
لها من الُعمانيين(. كما يتم دراسة استحداث ضريبة الدخل  األكثر احتياجاً 

الشخصي. وقد ساعدت تلك اإلجراءات، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، في 
تضييق فجوة العجز بشكل حاد بنسبة 46٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٪5 
من الناتج المحلي اإلجمالي كما في شهر أغسطس. ونتوقع أن يتقلص العجز 

إلى 3.6٪ بنهاية العام مقابل 10.5٪ في عام 2020.

وقد تزيد إجراءات تصحيح المالية العامة في المدى القصير من المخاطر 
على النمو االقتصادي، إال انها ساهمت في تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف 
االئتماني لسلطنة عمان من قبل وكالتي التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز 
االئتماني  تصنيفه  لرفع  الصحيح  المسار  على  االقتصاد  مما وضع  وموديز، 
أوضاع  تصحيح  سيساهم  ذلك،  إلى  إضافة   .2007 عام  منذ  األولى  للمرة 
عكس  في  واسع  نطاق  على  تطبيقها  يتم  التي  واإلصالحات  العامة  المالية 
الزيادة التي طرأت على الدين العام )بلغ 80٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في 
عام 2020 مقابل 5٪ في عام 2014( وذلك في ظل إصدارات أدوات الدين 
المحلي  الناتج  من   ٪73 إلى  تراجعه  إلى  يؤدي  قد  مما  والخارجي،  المحلي 

اإلجمالي بحلول عام 2024.

عام  في   ٪0.9 بنسبة  المستهلكين  أسعار  مؤشر  انخفض  الوقت،  ذات  وفي 
2020 )في المتوسط(، إال انه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.5٪ هذا العام 
بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في أبريل في ظل نمو الطلب 
وزيادة أسعار المواد الغذائية العالمية. ومع تالشي التأثيرات األولية لضريبة 
القيمة المضافة، من المفترض أن يتباطأ التضخم إلى 1.4٪ في المتوسط 

خالل الفترة الممتدة ما بين 2024-2022.

تعزيز المركز الخارجي على المدى المتوسط

اتسع عجز الحساب الجاري ليبلغ 12٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2020 مقابل 5.5٪ في عام 2019، وذلك على خلفية انخفاض صادرات النفط. 
إال انه على الرغم من ذلك، من المقرر أن يتقلص إلى 1.0٪ من الناتج المحلي 
سياسة  تساهم  إذ  النفط،  أسعار  ارتفاع  بفضل   2024 عام  بحلول  اإلجمالي 
الصادرات  تعزيز  في  الوظائف  توطين  وبرنامج  الحكومة  تتبعها  التي  التنويع 
الصناعية وخفض التحويالت المالية إلى الخارج. ويعد ارتفاع أسعار الطاقة 
الميزان  شهده  الذي  األخير  للتحسن  الرئيسي  السبب  الحالي  الوقت  في 
الخارجي. وقد أدى ربط الريال العماني بالدوالر األمريكي منذ فترة طويلة إلى 
تثبيت األسعار وترسيخ أركان االستقرار المالي، مدعوماً بحوالي 35 مليار دوالر 
من األصول األجنبية )بما في ذلك 18 مليار دوالر من أصول صناديق الثروة 
السيادية(. ووفقاً ألحدث التقارير الصادرة مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، 
ستكون السلطات منفتحة لتقبل سعر صرف أكثر مرونة على المدى الطويل مع 

ازدياد أهمية الصادرات غير النفطية في ظل أجندة التنويع االقتصادي.

نجاح برنامج اإلصالح يعزز النمو ويقلل المخاطر

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والوتيرة المتسارعة لخطى إلصالحات 
والحساب  العامة  المالية  وتقليص عجز  النفطي  غير  القطاع  نمو  تعزيز  إلى 
الجاري لميزان المدفوعات بشكل حاد بحلول عام 2024، مما سيساهم في 
الحد من مواطن الضعف االقتصادية. إال إن انخفاض أسعار الطاقة قد يؤثر 
سلباً على مسيرة اإلصالح، نظراً لما لذلك من تداعيات سلبية على االقتصاد. 
كما يشكل تجدد ضعف الطلب المرتبط بالجائحة إضافة إلى إجراءات تصحيح 
المالية العامة الكبيرة والسريعة من المخاطر التي قد تؤثر سلباً على مسيرة 
النمو في المدى القريب. وقد تواجه اإلصالحات في حد ذاتها بعض المقاومة 

أيضاً مما قد يستدعي تقليصها أو إبطاء وتيرتها الستدامة النمو.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لسلطنة عمان

20202021*2022*2023*2024*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

مليار دوالر
72.080.881.884.186.6

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

٪ النمو السنوي
-3.52.13.92.62.7

2.22.86.12.32.3-٪ النمو السنوي                           النفطي *    

4.41.62.32.83.1-٪ النمو السنويغير النفطي     

0.91.51.91.21.2-٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت رصيد املوازنة
0.5-1.0-2.5-3.6-10.5-احمللي اإلجمالي

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
1.0-2.2-4.3-7.3-12.0-احمللي اإلجمالي

٪ من الناجت الدين العام
86.183.179.377.373.1احمللي اإلجمالي

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني 

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

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: Refinitiv وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: البنك املركزي العماني

۱٫٥-

۱٫۰-

۰٫٥-

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۱٫٥-

۱٫۰-

۰٫٥-

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤

القطاع النفطي
قطاع غير نفطي 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

۰

۲۰

٤۰

٦۰

۸۰

۱۰۰۱٥-

۱۰-

٥-

۰

۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤

الميزانية (على اليسار)
الدين الحكومي ( على اليمين)

۱۸-

۱٦-

۱٤-

۱۲-

۱۰-

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۱۸-

۱٦-

۱٤-

۱۲-

۱۰-

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤
۰

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۰

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

يوليو-۱۹ نوفمبر-۱۹ مارس-۲۰ يوليو-۲۰ نوفمبر-۲۰ مارس-۲۱ يوليو-۲۱

الودائع 
االئتمان 

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2024-2021



9إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2021 بنك الكويت الوطني  

قطر

يتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لقطر بنسبة 2.7٪ هذا العام في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وذلك بعد االنكماش الذي 
شهده االقتصاد القطري بنسبة 3.6٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في عام 2022 من استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق االستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع االقتصادي. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، إلى جانب جهود الضبط المالي، إلى 
تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في عام 2021. ويعد تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع مستويات الدين أبرز المخاطر طويلة األجل التي تهدد آفاق النمو 

في حين يشكل تحسن العالقات مع دول الجوار يعتبر تطوراً إيجابياً.   

عودة النمو في عام 2021

بعد االنكماش الذي سجله االقتصاد القطري بنسبة 3.6٪ في العام الماضي 
نتيجة لتداعيات الجائحة، من المتوقع أن يرتفع النمو خالل عام 2021 إلى 
2.7٪ في عام 2021 وبنسبة 2.8٪ في المتوسط خالل الفترة 2024-2022. 
منذ  التنقل  وحرية  األعمال  أنشطة  على  المفروضة  القيود  تخفيف  وبعد 
اكتساب  في  التجاري  والنشاط  المستهلك  ثقة  بدأت   ،2021 عام  منتصف 
بلغ  إذ  النفطي.  غير  القطاع  نمو  تعزيز  في  ساهم  مما  الزخم،  من  المزيد 
ثاني  يعد  والذي  الماضي،  أغسطس  في   58.2 المشتريات  مديري  مؤشر 
بنسبة  اإلنفاق االستهالكي  ينتعش  أن  يتوقع  يتم تسجيله. كما  أعلى مستوى 
5٪ في عام 2021 )-8.5٪ في عام 2020(. وسيقود قطاع الخدمات مسيرة 
والنقل  السفر  أنشطة  2022، خاصة  النفطي في عام  االقتصاد غير  تعافي 
والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، 
مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر )من المتوقع أن يصل عدد 
في  السكان  إجمالي عدد  من   ٪50 أي حوالي  زائر،  مليون   1.2 إلى  الزوار 
الوقت الحالي(. وسيستفيد القطاع النفطي من ارتفاع إنتاج النفط هامشياً 
مما  الطاقة،  على  الطلب  وتزايد  العالمي  االقتصاد  نمو  تحسن  إلى  إضافة 

سينعكس بشكل إيجابي على ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

المتوسط،  المدى  النمو على  2030 معدالت  الوطنية  رؤية قطر  كما ستعزز 
إذ ترتكز هذه الخطة التنموية على ضخ استثمارات كبيرة لدعم إنتاج الغاز 
77 مليون طن سنوياً  الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40٪ من  إنتاج  )سيرتفع 
إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026 في المرحلة األولى(، ثم سيتلقى 
دعماً اضافياً بفضل جهود التنويع االقتصادي من خالل االستثمار في البنية 
التحتية والقطاعات االستراتيجية بما في ذلك الصناعة والتمويل، والسياحة، 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

عودة التضخم مع ارتفاع الطلب وتزايد أسعار السلع

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6٪ في عام 2020 بسبب التباطؤ 
والتي  المساكن،  إيجارات  على  الضغوط  تجدد  ذلك  في  بما  االقتصادي، 
تراجعت بنسبة 4.5٪، على أساس سنوي. )باستثناء القطاع السكني حيث بلغ 
معدل التضخم -2٪(. وأدى تعافي الطلب االستهالكي وارتفاع تكاليف السلع 
والمواد الغذائية والنقل على مستوى العالم إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى 
إيجارات  تراجع  استمرار  الرغم من  وذلك على   ،2021 +2.7٪ في سبتمبر 
المساكن. كما قامت السلطات القطرية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على 
المواد الغذائية والطبية، بينما من المتوقع أن تبقي الحكومة على السياسة 
النقدية التيسيرية )تم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ 
15 عاماً ووصل إلى 2.5٪ في عام 2020(. فيما تشير التوقعات إلى وصول 
معدل التضخم إلى 2٪ في المتوسط في عام 2021، على أن يرتفع إلى ٪2.3 

في المتوسط خالل الفترة 2024-2022.

عودة المالية العامة إلى تسجيل فائض بفضل ارتفاع اإليرادات

أدت حزمة الدعم الكبيرة، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي 
متواضع  مالي  تسجيل عجز  إلى  الشركات،  على  الضرائب  عائدات  وتراجع 
)2.1٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( في عام 2020. وشملت تدابير التحفيز 
ضح 75 مليار ريال قطري )12٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( للقطاع الخاص، 

تم  كما  قطر،  بورصة  في  لالستثمار  توجيهها  تم  قطري  ريال  مليارات  و10 
تعليق رسوم المرافق العامة والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية 
تحقيق  المتوقع  من   ،2021 عام  وفي   .)2020 )حتى سبتمبر  أشهر   6 لمدة 
النفط  عائدات  زيادة  مع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪5.8 بنسبة  فائض 
التعامل  سيتم  القادمة،  الفترة  وخالل  الطاقة.  أسعار  ارتفاع  بسبب  والغاز 
بحرص شديد لضبط أوضاع المالية العامة على المدى القريب، إذ تستهدف 
السلطات ضبط أوضاع المالية العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام )تم 
عام  في   ٪30 بنسبة  الوافدين  من  الحكومة  موظفي  أجور  تخفيض  بالفعل 
النفقات  أن تنخفض  أيضاً  المرجح  التقديرية. ومن  النفقات  وتقليل   )2020
الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة 
كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 
2023 مما سيعزز اإليرادات العامة. ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة وضع 
موازنة توسعية مع انحسار الضغوط المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية 

االقتصادية الطموحة.

تراجع الدين العام مع انخفاض المتطلبات التمويلية

أكبر  يعتبر  فيما  دوالر  مليار   12.5 بقيمة  ببيع سندات  للبترول  قامت قطر 
طرح على مستوى األسواق الناشئة حتى االن هذا العام، وذلك لتمويل توسعة 
أسعار  انخفاض  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  الشمال.  حقل  في  الغاز  عمليات 
الخليجية  الدين  أدوات  على  المستثمرين  من  القوي  الطلب  وتزايد  الفائدة 
إلى استمرار إصدار ادوات الدين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب تحسن 
وضع المالية العامة. إضافة لذلك، فإن النمو االقتصادي المرتفع والمقترن 
تقليص مستويات  يساهم في  أن  النفطي من شأنه  القطاع  بارتفاع عائدات 
يزال تصنيف قطر  وما  المتوسط.  المدى  تدريجية على  بوتيرة  العام  الدين 
االئتماني قويا )بدرجة AA- من وكالة فيتش( مدعوماً بارتفاع االحتياطيات 

الخارجية والسياسات االقتصادية الفّعالة التي تتبناها السلطات.

حالة عدم اليقين وتعرض الغاز الطبيعي المسال للمنافسة أبرز التحديات

التحديات  فإن  المسال،  الطبيعي  الغاز  صادرات  على  قطر  العتماد  نظراً 
التي تواجه افاق النمو تنبع بصفة رئيسية من التعرض لتقلبات أسعار الغاز 
والتي قد تضعف نتيجة لقلة الطلب على الطاقة و/أو زيادة العرض. إال أن 
التطورات الحالية تشير إلى استمرار نقص اإلمدادات مع ارتفاع أسعار الغاز 
العالمية. وبفضل ما تتميز به قطر من انخفاض تكاليف االنتاج على مستوى 
القطاع، فإن ذلك يضعها في مركز مميز للمنافسة السعرية مع شركات الغاز 
الطبيعي المسال الدولية. وتنبع التحديات المحلية بشكل أساسي من تباطؤ 
التعافي االقتصادي بوتيرة أقل مما كان متوقعاً، وارتفاع مستويات الدين العام 
العالقات  تحسن  أن  إال  الجائحة،  تجاه  اليقين  حالة عدم  واستمرار  نسبياً، 
مع دول الجوار يعتبر من التطورات اإليجابية لالقتصاد وعلى صعيد األمن 

اإلقليمي.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لقطر

20202021*2022*2023*2024*

142162167173180مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

3.62.74.41.92.1-٪ النمو السنوي

2.01.50.70.20.2-٪ النمو السنوي                           النفطي *    

4.53.56.73.03.2-٪ النمو السنويغير النفطي     

2.72.03.02.02.0-٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت الرصيد املالي
احمللي اإلجمالي

-2.15.83.51.20.8

٪ من الناجت  الدين العام
احمللي اإلجمالي

7055504744

٪ من الناجت رصيد احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

-2.54.00.80.52.0

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: جهاز التخطيط وإلحصاء/ تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 4: الدين العام )اإلجمالي(
)مليار دوالر، باستثناء الكيانات التابعة للحكومة(     

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية / تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: جهاز التخطيط وإلحصاء/ تقديرات بنك الكويت الوطني

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

املصدر: وزارة املالية القطرية / تقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: االحتياطيات األجنبية الرسمية
)مليار دوالر(

املصدر: مصرف قطر املركزي، تقديرات بنك الكويت الوطني
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الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
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نسبه التغطيه باالشهر (يسار)
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اململكة العربية السعودية

أدت السياسات الفّعالة التي تم وضعها واستمرار الزخم القوي لإلصالحات االقتصادية والهيكلية إلى انتعاش االقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبياً، إذ نما 
بنسبة 5.4٪، على أساس سنوي، في النصف األول من عام 2021، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة. وقد شملت بعض اإلصالحات التي تم تطبيقيها 
مؤخراً ومبادرات السياسات العامة الجوهرية التي تم طرحها عدة قطاعات كالمشتريات العامة، والنقل، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وحماية 
البيانات الشخصية، والتعليم، إضافة إلى العديد من النواحي االجتماعية. ونتوقع تراجع النمو غير النفطي في النصف الثاني من عام 2021، على أن ينهي العام 
بنمو قوي يصل إلى 3.9٪، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.3٪ خالل الفترة الممتدة ما بين 2022-2024. وعلى الرغم من التأثير السلبي للقطاع النفطي 
على النمو منذ عام 2019، إال أنه من المتوقع أن يساهم في تعزيز معدالت النمو بدءاً من النصف الثاني من عام 2021 نظراً لزيادة إنتاج النفط وفقاً التفاقية 
األوبك وحلفائها. ومن جهة أخرى، انخفض العجز المالي بشكل كبير خالل هذا العام ونتوقع وصوله إلى 1.8٪ من الناتج المحلي العام المقبل نظراً لتزايد 

إنتاج النفط والتزام الحكومة بمواصلة العمل على زيادة اإليرادات غير النفطية وترشيد اإلنفاق.

االنتعاش  بعد   2021 عام  من  الثاني  النصف  في  النفطي  غير  النمو  تباطؤ 
القوي في النصف األول    

تعافى االقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبياً، إذ ارتفع بنسبة 5.4٪ على 
أساس سنوي في النصف األول من عام 2021 )أعلى بنسبة 2٪ من مستويات 
ما قبل الجائحة في النصف األول من عام 2019(، وذلك بعد انكماشه بنسبة 
2.3٪ في عام 2020. ويعزى هذا االنتعاش بصفة رئيسية إلى القطاع الخاص 
)+7.5٪ في النصف األول من العام(، بينما سجل القطاع الحكومي األقل تأثراً 
بتداعيات الجائحة نمواً بنسبة 0.8٪. وساهم نجاح برامج اللقاحات )+٪62 
وشهد  السريع.  التعافي  هذا  تحقيق  في  بالكامل(  تلقيحهم  تم  السكان  من 
قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو بلغ 11.9٪ مدعوماً بالعديد من 

المبادرات التي تم اتخاذها لتطوير هذا القطاع تماشياً مع رؤية 2030.

الثاني من عام  الربع  الزخم في  االنتعاش بعض  الرغم من ذلك، فقد  وعلى 
2021 في ظل انخفاض اإلنتاج غير النفطي بنسبة 8٪ على أساس ربع سنوي، 
فيما يعزى جزئياً إلى العوامل الموسمية. وعلى الرغم من استمرار االنتعاش 
أقل  نمو  معدالت  تسجيل  نرى  أننا  إال   ،2021 عام  من  الثاني  النصف  في 
وقد   ،2021 عام  من  األول  النصف  في  عليه  كانت  مما  سنوي،  أساس  على 
يعزى ذلك النخفاض الناتج نظراً لتأثيرات الجائحة في الربع الثاني من عام 
االئتمان،  ونمو  االستهالكي،  )كاإلنفاق  المؤشرات  من  العديد  أن  إال   .2020
وباعتبار  المقبلة.  الفترة  خالل  تدريجي  النتعاش  تشير  اإلسمنت(  ومبيعات 
كل تلك العوامل، نتوقع نمو االقتصاد غير نفطي بنسبة 3.9٪ في عام 2021، 
إلى 3.3٪ خالل  المتوسط  ليصل في  هامشياً  تراجعاً  النمو  أن يسجل  قبل 
ومواصلة  الفّعالة،  السياسات  وأدت   .2024-2022 بين  ما  الممتدة  الفترة 
تطبيق اإلصالحات، وتوقع تزايد اإلنفاق الرأسمالي الناجم عن برنامج شريك، 
والتزام صندوق االستثمارات العامة باستثمار بما ال يقل عن 150 مليار ريال 
سنوياً خالل الفترة ما بين 2021-2025 )مقابل متوسط يقدر بنحو 77 مليار 
ريال بين 2019-2020( في االقتصاد المحلي، إلى دعم هذه التوقعات القوية 
نسبياً. وقد انعكس ذلك أيضاً على سوق األسهم، إذ ارتفع بحوالي 36٪ منذ 

بداية العام الحالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالنسبة للقطاع النفطي، فقد كان للسعودية دور رائد ضمن منظومة األوبك 
وحلفائها إلعادة التوازن إلى السوق العالمية، ويمكن أن يعزى الكثير من النجاح 
وعلى  المملكة.  تتبناها  التي  الفّعالة  االستراتيجيات  إلى  الصعيد  هذا  على 
الرغم من الضغوط التي فرضها القطاع النفطي على النمو منذ عام 2019، 
الثاني من  النصف  من  بدءاً  النمو  القطاع  أن يدعم هذا  المتوقع  أنه من  إال 
عام 2021 نظراً الرتفاع إنتاج النفط وفقاً التفاقية األوبك وحلفائها، ونتوقع 
أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة 4.2٪ بين 2022-2024 بعد 
أداءه الثابت خالل هذا العام. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 3.7٪ في المتوسط بين 2022-2024، بعد نموه بوتيرة أقل 
تصل إلى 2.3٪ في عام 2021 على خلفية تأثره سلباً بأداء القطاع النفطي. 
وبعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثالث مرات، ارتفع معدل التضخم إلى 
3.4٪ في عام 2020، ومن المتوقع أن يتباطأ على األرجح إلى حوالي 3٪ خالل 
بالنسبة  أما   .2024-2022 بين   ٪2 إلى مستوى  يعود  أن  قبل  الحالي،  العام 
لالئتمان، فقد ارتفع بحوالي 16٪ على أساس سنوي حتى شهر سبتمبر مقابل 
تسجيله 15٪ في عام 2020، إذ عوض النمو المرتفع في االئتمان الشخصي 

تباطؤ نمو قروض الرهن العقاري.

أوضاع المالية العامة على أسس مستدامة

في أعقاب تداعيات الجائحة في عام 2020، تحسنت أوضاع المالية العامة 
بوتيرة قوية في أول تسعة أشهر من عام 2021 نتيجة لتزايد اإليرادات غير 
النفطية، وارتفاع أسعار النفط، وضبط النفقات. ولقد ارتفعت اإليرادات بنسبة 
29٪ على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من عام 2021، إذ زادت اإليرادات 
اإليرادات  زادت  النفط، في حين  أسعار  نتيجة الرتفاع   ٪25 بنسبة  النفطية 
غير النفطية بنسبة 33٪ على خلفية ارتفاع اإليرادات الضريبية. وفي المقابل، 
انخفضت النفقات بنسبة 3٪ في أول تسعة أشهر من عام 2021 وذلك نظراً 
 .٪29 بنسبة  الرأسمالي  اإلنفاق  انخفض  بينما  الجارية،  النفقات  إلستقرار 
وانخفض عجز الميزانية إلى أقل من نسبة 0.5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 
أنه  إال   .2020 عام  في   ٪11.2 مقابل   2021 عام  من  أشهر  تسعة  أول  في 
نظراً ألنماط اإلنفاق الموسمية )يشهد الربع الرابع أعلى مستويات اإلنفاق( 
وتضمن الربع األخير من عام 2020 إليرادات غير نفطية من الصعب تكرارها 
العام  إلى نحو 2.8٪ خالل  العجز  نتوقع أن يصل  العام،  بنفس الحجم هذا 
الحالي. أما بالنسبة لآلفاق المستقبلية، نتوقع تحسن مستويات العجز بوتيرة 
ثابتة وتدريجية ليصل إلى أقل من نسبة 1٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في 
عام 2024، نظراً لزيادة إنتاج النفط والتزام الحكومة الثابت بمواصلة زيادة 
اإليرادات غير النفطية وترشيد اإلنفاق بما يتماشى مع رؤية 2030. كما تشير 
تقديراتنا لبقاء نسبة الدين للناتج أقل من 32٪ حتى عام 2024، أي أقل بكثير 

من نسبة 50٪ التي حددتها الحكومة السعودية.

المحلي  الناتج  من   ٪3.1-(  2020 عام  في  الجاري  الحساب  تراجع  بعد 
اإلجمالي(، نتوقع أن يعود ليسجل فائضاً بنسبة تصل إلى حوالي 4٪ تقريباً 
في عام 2021 نتيجة الرتفاع أسعار النفط، هذا إلى جانب انتعاش الصادرات 
النصف  في  الجائحة  قبل  ما  مستويات  بالفعل  تجاوزت  التي  النفطية  غير 
األول من عام 2021 )أعلى بنسبة 10٪ مقارنة بالنصف األول من عام 2019(، 
مسجلة أعلى معدل شهري لها على اإلطالق في يونيو. باإلضافة إلى ذلك، 
الثاني  الربع  في  دوالر  مليار   13.8 إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  ارتفع 
الماضية.  الثالث  السنوات  تدفقات  قيمة  إجمالي  يقارب  ما  أي  العام،  من 
إلى األصول  بالنظر  المدفوعات  اتجاهات ميزان  البيانات تحسن  كما تظهر 
االحتياطية للبنك المركزي السعودي، والتي ارتفعت بنسبة 3٪ منذ بداية العام 
وحتى سبتمبر )بعد انخفاضها بنسبة 9٪ في عام 2020( لتصل إلى 465 مليار 

دوالر )ما يعادل 56٪ من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2021(.

ويعتبر وضع سياسات فعالة واستمرار زخم اإلصالحات االقتصادية من أهم 
أبرز  وشملت  للبالد.  اإليجابية  النمو  آفاق  تعزز  التي  الرئيسية  المحركات 
مجاالت عديدة من ضمنها  تم طرحها مؤخراً  التي  والمبادرات  اإلصالحات 
المشتريات العامة، النقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وحماية 
األخرى.  االجتماعية  النواحي  من  والعديد  والتعليم،  الشخصية،  البيانات 
ويعتبر ارتفاع أسعار النفط لمستويات اعلى من المتوقع من أبرز األمور التي 
من شأنها أن تؤدي الى تحقيق نتائج اقتصادية أفضل من توقعاتنا، في حين أن 
تباطؤ وتيرة النمو غير النفطي وضعف إنتاج النفط بمستويات أقل من المتوقع 
)نظراً لدور المملكة الريادي ضمن منظومة األوبك وحلفائها( تعتبر من أبرز 

المخاطر الرئيسية التي تلقي بظاللها على آفاق النمو.

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2024-2021



اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية للسعودية 

202020212022*2023*2024*

700830856885925مليار دوالرالناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

4.12.34.53.53.0-٪ النمو السنوي

6.70.16.03.82.7-٪ النمو السنوي                           النفطي     

2.33.93.53.33.2-٪ النمو السنويغير النفطي     

3.43.02.02.02.0٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت ميزان املالية العامة 
احمللي اإلجمالي

-11.2-2.8-1.8-1.0-0.7

٪ من الناجت الدين العام
احمللي اإلجمالي

32.530.131.031.030.4

٪ من الناجت احلساب اجلاري
احمللي اإلجمالي

-3.14.43.93.73.8

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: النمو في االئتمان والودائع   

املصدر: ساما 

الرسم البياني 4: الدين العام وودائع احلكومة لدى ساما 
     

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

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

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: عجز املالية العامة
  

املصدر: وزارة املالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 5: التضخم   

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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القطاع النفطي
القطاع غير النفطي الخاص

القطاع غير النفطي الحكومي
الناتج المحلي اإلجمالي

۰

۲

٤

٦

۸

۱۰

۱۲

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰

۲٥۰

۳۰۰

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱* ۲۰۲۲* ۲۰۲۳* ۲۰۲٤*

عجز المالية العامة (مليار لایر، يسار)

عجز المالية العامة
(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، يمين)

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

٤۰

٤٥

۰

۲۰۰

٤۰۰

٦۰۰

۸۰۰

۱,۰۰۰

۱,۲۰۰

۱,٤۰۰

۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱* ۲۰۲۲* ۲۰۲۳* ۲۰۲٤*

الدين العام (مليار لایر، يسار)
ودائع الحكومة لدى ساما (٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، يمين)

الدين العام (٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، يمين)

٤-

۰

٤

۸

۱۲

۱٦

۲۰

۲٤

٤-

۰

٤

۸

۱۲

۱٦

۲۰

۲٤

أغسطس-۲۰ نوفمبر-۲۰ فبراير-۲۱ مايو-۲۱ أغسطس-۲۱

التضخم
األغذية والمشروبات

النقل
السكن والمياه والكهرباء

12إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2021 بنك الكويت الوطني  

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2024-2021



13إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2021 بنك الكويت الوطني  

اإلمارات العربية املتحدة

بدأ االقتصاد اإلماراتي مسار التعافي في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة وارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء قطاع السياحة وتطبيق الحكومة للمزيد 
من سياسات اإلصالح لجذب العمالة الماهرة وتعزيز االستثمارات األجنبية. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1.6٪ في عام 2021، قبل 
أن يصل في المتوسط إلى 3.4٪ خالل الفترة 2022-2024، مدعوماً بتعافي إنتاج النفط. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى ما نسبته 
2.4٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021. إضافة لذلك، ازدادت خيارات التمويل مع إصدار الحكومة االتحادية لسندات الدين للمرة األولى في تاريخها. 
وتشمل المخاطر التي قد تؤثر على افاق النمو تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة وتحديات قد تواجه سداد ديون الكيانات التابعة للحكومة، خاصة إذا تم 

تشديد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.

تعافي االقتصاد مع ارتفاع إنتاج النفط وانتعاش السياحة  

السفر  وتعليق  األعمال  أنشطة  بإغالق  كبير  بشكل  اإلماراتي  االقتصاد  تأثر 
األخيرة  الفترة  أن  إال  العالمي.  النفط  سوق  مع ضعف  بالتزامن  والسياحة، 
عن  الناجمة  الضغوط  حدة  تراجع  بفضل  القوي  النمو  من  مرحلة  شهدت 
جائحة كوفيد-19 وطرح برامج اللقاحات على نطاق واسع إلى جانب الدعم 
الحكومي الفعال وسياسات اإلصالح وانتعاش القطاع العقاري وارتفاع أسعار 
النفط. كما ساهم افتتاح معرض إكسبو 2020 خالل شهر أكتوبر 2021 في 
بدأ  فقد  النفطي،  القطاع  وعلى صعيد  والتجاري.  السياحي  النشاط  تعزيز 
إنتاج النفط اإلماراتي يزداد شهرياً في ظل تخفيف األوبك وحلفائها لخفض 
االمدادات. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة ٪7.6 
في   ٪2 وبنحو  اعتدااًل  أكثر  سنوية  مكاسب  يحقق  أن  على   ،2022 عام  في 
المتوسط خالل الفترة الممتدة ما بين عامي 2023-2024. واعتباراً من عام 
2024، ستجلب مشاريع التوسعة الضخمة في حقل زاكوم العلوي )22 مليار 
دوالر( والحيل وغشا )15 مليار دوالر( كميات إضافية من النفط الخام والغاز 
الطبيعي، على التوالي، في حين أن انتهاء اعمال مصفاة الرويس )20 مليار 
دوالر( من شأنه أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الطاقة التكريرية لشركة بترول 

أبو ظبي الوطنية )أدنوك( خالل عامي 2025-2024.

وعلى الصعيد القطاع غير النفطي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات خالل 
عام 2021 ليبلغ في المتوسط 53.7 في الربع الثالث من عام 2021، إذ أعلنت 
العديد من الشركات عن ارتفاع الطلب وزيادة احجام األعمال المتراكمة. ومن 
المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 2.8٪ هذا 
بين  الممتدة ما  الفترة  المتوسط خالل  إلى 3.2٪ في  يرتفع  أن  العام، على 
2022-2024 في ظل تحسن انشطة السياحة، وتسريع الحكومة لوتيرة برامج 
اإلصالحات في ظل بيئة اقتصادية إقليمية تنافسية بشكل متزايد. ومن ضمن 
المبادرات التي تم اإلعالن عنها مؤخراً الخطط المتعلقة بجذب 150 مليار 
دوالر من االستثمارات األجنبية المباشرة )خاصة في قطاعات التكنولوجيا( 
العالمية  األسواق  مع  التجارة  لتعزيز  اتفاقيات  ووضع  سنوات،   9 مدى  على 
الرئيسية وخطط جديدة للتأشيرات واإلقامة لدعم الشركات وجذب العمالة 
المحلي اإلجمالي الحقيقي  الناتج  المتوقع أن يرتفع  الماهرة. ومن  األجنبية 
بنسبة 1.6٪ في عام 2021، ثم يصل إلى 3.4٪ في المتوسط خالل الفترة 

الممتدة ما بين 2022-2024 )الرسم البياني 1(.

ارتفاع التضخم بشكل طفيف وانتعاش أسعار العقارات

بعد أكثر من عامين من االنكماش، ارتفعت أسعار المستهلكين )+0.6٪ على 
وارتفاع  المحلي  الطلب  تحسن  ظل  في   )2021 أغسطس  في  سنوي  أساس 
أسعار الطاقة. إال أن بند السكن )اإليجار( ما يزال ضعيفاً، وذلك على الرغم 
من عالمات االنتعاش التي شهدها سوق العقارات السكنية. ويتوقع أن يسجل 
التضخم تراجعاً بنسبة 0.2٪ في المتوسط في عام 2021، ثم يرتفع تدريجياً 
ليصل إلى 1.6٪ بحلول عام 2024، مع ظهور بعض المخاطر التي تشير إلى 
تزايد ارتفاعه إذا انتعشت اإليجارات بوتيرة أسرع من المتوقع )الرسم البياني 
2(. كما بدأت أسعار العقار السكني في دبي في االرتفاع )2.1٪ على أساس 
سنوات،  لعدة  استمر  انخفاض  بعد   )2021 عام  من  الثاني  الربع  في  سنوي 
مما قد يشير إلى نقطة تحول محتملة لهذا القطاع )الرسم البياني 3(. وتم 

دعم هذا التحول من خالل المبادرات الحكومية لتنظيم العرض وزيادة الطلب 
القروض  على  الفائدة  معدالت  )كخفض  التمويل  عمليات  تسهيل  خالل  من 
العقارية، تسهيل الحصول على االئتمان، وحوافز المطورين العقاريين(، إضافة 

إلى التحول الهيكلي الذي شهدته أنظمة العمل لصالح العمل عن بُعد.

تحسن الوضع المالي في أعقاب صدمة الجائحة  

العامة  المالية  أوضاع  تدهورت  الخليجية،  الجوار  دول  في  الحال  هو  وكما 
لإلمارات في عام 2020 بسبب الجائحة، إذ سجلت الميزانية عجزاً قدره ٪5 
من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بفائض نسبته 0.6٪ في عام 2019 )يشمل 
العجز أرباح أدنوك ودخل االستثمار صناديق الثروة السيادية وبعض التحويالت 
بنسبة  اإلنفاق  انخفض  بينما   ،٪23 بنسبة  اإليرادات  وانخفضت  األخرى(. 
8.5٪ )على الرغم من زيادة الدعم لتعزيز النمو(. وفي النصف األول من عام 
2021، سجلت الميزانية فائضاً قدره 29.4 مليار درهم )4٪ من الناتج المحلي 
الرأسمالي  اإلنفاق  الذي شهده  الحاد  االنخفاض  بفضل  السنوي(،  اإلجمالي 
النصف  الرأسمالي في  اإلنفاق  انتعاش  وبافتراض  أنه  إال  اإليرادات.  وارتفاع 
الثاني من العام، يمكن توقع أن تسجل الميزانية عجزاً بنسبة 2.4٪ من الناتج 
بنسبة 0.4٪ من  فائض بسيط  لتسجيل  يتحسن  أن  اإلجمالي، على  المحلي 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2024 تماشياً مع جهود ضبط أوضاع المالية 
العامة. وقد تم تحديد الميزانية االتحادية لمدة 5 سنوات )والتي تغطي في 
الغالب جوانب الصحة والتعليم وبعض األمور المتعلقة بالبنية التحتية( للفترة 
الممتدة ما بين 2022-2026 وبقيمة 290 مليار درهم، أي أعلى بنسبة ٪3.7 

عن مخصصات موازنة 2021-2017.

الحكومية  السيادية  الثروة  صناديق  احتياطيات  تساهم  ذلك،  غضون  وفي 
 1.1 قيمتها  والبالغ  ومبادلة  لالستثمار  ظبي  أبو  جهاز  يديرها  التي  الهائلة 
أدوات  إلى جانب إصدار  العجز، هذا  تمويل  ودعم  تعزيز  في  دوالر  تريليون 
الدين، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة. إذ أصدرت الحكومة االتحادية 
سندات للمرة األولى في تاريخها )10-40 عاماً( بقيمة 4 مليارات دوالر في 
 AA أكتوبر 2021، مدعومة بتصنيف ائتماني مرتفع من الدرجة االستثمارية
من نسبة  الحكومي هامشياً  الدين  انخفاض مستوى  المتوقع  Aa2 /. ومن 
38٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020 إلى 35٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2024، وإن كانت تلك التوقعات تستثني الديون المرتبطة 
بالجهات التابعة للحكومة والتي قد تصل في بعض التقديرات إلى نسبة ٪30 

من الناتج المحلي اإلجمالي.

آفاق النمو والتحديات

اإلمارات،  تتوافر لدى  التي  النفطية  الموارد  تواصل عدة عوامل من ضمنها 
وأصول صناديق الثروة السيادية الضخمة، والتصنيف الجيد في مؤشر القدرة 
التنافسية، ووضع السياسات الفعالة في توفير افاق اقتصادية إيجابية على 
المدى الطويل. أما التحديات الرئيسية على المدى القريب فتشمل عودة ظهور 
الضغوط الناجمة عن الجائحة، وضعف أسعار النفط، وتحديات سداد ديون 
الكيانات التابعة للحكومة، خاصة إذا كانت الظروف المالية العالمية ستشهد 
تعافي  يؤدي  قد  اإليجابي،  الجانب  وعلى  مفاجئة.  بصورة  أوضاعها  تشديد 
االقتصاد العالمي بوتيرة سريعة من الجائحة في عام 2022 إلى تحسن أنشطة 

التجارة والسياحة بسرعة أكبر.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية لإلمارات العربية املتحدة

20202021*2022*2023*2024*

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

مليار دوالر
359405415425439

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

٪ النمو السنوي
-6.11.64.43.02.7

1.57.62.71.2-6.0-٪ النمو السنوي                           النفطي     

6.22.83.23.23.3-٪ النمو السنويغير النفطي     

٪ من الناجت  ميزان املالية العامة
0.80.4-1.6-2.4-5.0-احمللي اإلجمالي

٪ من الناجت احلساب اجلاري
37.836.036.736.735.2احمللي اإلجمالي

5.912.711.49.18.0٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت الدين العام
0.20.30.91.6-1.9-احمللي اإلجمالي

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني، * باستثناء ديون الكيانات التابعة للحكومة

الرسم البياني 2: التضخم
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني       

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

املصدر: مصرف اإلمارات املركزي، وبنك الكويت الوطني

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

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: سوق العقار السكني لدبي وأبو ظبي
)على أساس سنوي ٪(

JLL, (REIDIN) املصدر: لهيئة االحتادية للتنافسية واالحصاء، ريدين 

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

 املصدر: وزارة املالية، مصرف اإلمارات املركزي، صندوق النقد الدولي، تقديرات بنك الكويت الوطني،
    يشمل العجز إرباح أدنوك، دخل االستثمار وبعض التحويالت االخرى

٤-
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۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤

۱۰-
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٦-
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۲-

۰

۲

٤

٦
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۲-
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۲

٤

٦

۸

۱۰

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤

الناتج المحلي الحقيقي

الناتج النفطي
الناتج غير النفطي

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰

معدل االيجار
أسعار العقار السكني في أبوظبي

أسعار العقار السكني في دبي
 حجم المعروض السكني/ أبوظبي حجم المعروض السكني/ دبي

الربع األول
۲۰۲۱

الربع التاني
۲۰۲۱

الربع األول
۲۰۱٥

الربع التاني
۲۰۱٦

الربع الثالث
۲۰۱۷

الربع الرابع
۲۰۱۸

الربع األول
۲۰۲۰

الربع التاني
۲۰۲۱

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۱۰

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸

۱۰
االئتمان المقدم للقطاع الخاص

االئتمان المحلي

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲٤

عجز/ فائض الموازنة
الحساب الجاري
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مصر

يخطو االقتصاد المصري بثبات نحو التعافي من اثار الجائحة، إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو 5٪ على مدى السنوات القليلة المقبلة. كما واصل 
العجز المالي تراجعه مستفيداً من ضبط اإلنفاق وتباطؤ وتيرة نمو تكاليف خدمة الدين. إال أن القطاع الخارجي ما زال متأثراً بالضغوط الناجمة عن الجائحة، 
وذلك نظراً لتضرر القطاع السياحي. وعلى المدى القريب، تعد حالة عدم اليقين تجاه انتعاش االقتصاد العالمي واحتمال تفشي موجات جديدة للجائحة من أبرز 
المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو، في حين أن تشديد سياسة االحتياطي الفيدرالي قد تؤثر أيضاً على تدفقات رأس المال إلى األسواق الناشئة بشكل 
عام. لذلك، يشكل االلتزام تجاه متابعة اإلصالحات الهيكلية الطموحة والهادفة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص من أبرز النقاط الحاسمة لتحقيق استدامة النمو.

االنتعاش االقتصادي يكتسب زخما

فترة  خالل  اإلغالق  قيود  تخفيف  ظل  في  االقتصادي  النمو  تعافي  استمر 
الناتج  إذ تسارعت وتيرة نمو  الصيف وإعادة فتح أنشطة األعمال تدريجياً. 
الثاني من  الربع  إلى 7.7٪ على أساس سنوي في  لتصل  اإلجمالي  المحلي 
ذلك  كان  وإن   –  )2021/2020 المالية  السنة  األخير من  )الربع   2021 عام 
مدعوماً بضعف األداء خالل الفترة المقابلة من العام السابق – مقابل ٪2.0 
في الربع األول من عام 2021. وساهم ذلك في تعزيز مستوى النمو الذي ارتفع 
إلى 3.3٪ خالل السنة المالية 2021/2020 مقابل 3.6٪ في السنة المالية 
2020/2019. إال أنه من المرجح أن يبقى قطاع السياحة )الذي مثل حوالي 
12٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019( تحت الضغط بسبب استمرار 
اضطراب حركة السفر الدولي. ونتوقع أن يتعافى النمو إلى حوالي 5.0٪ على 
إلى التزام السلطات المستمر بتطبيق اإلصالحات  المدى المتوسط استناداً 
االقتصادية الجوهرية، مع افتراض استمرار تعافي االقتصاد العالمي وتوقف 

ظهور المزيد من السالالت المتحورة الجديدة للفيروس.

العجز المالي يتقلص رغم ضغوط الجائحة

الماضي  العام  أخرى خالل  مرة  المالي  العجز  تقليص  من  الحكومة  تمكنت 
على الرغم من الضغوط الشديدة الناجمة عن الجائحة، وذلك بفضل ترشيد 
ما  إلى  العجز  انخفض  إذ  الدين.  تكاليف خدمة  نمو  وتيرة  وتباطؤ  النفقات 
 2021/2020 المالية  السنة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪7.4 نسبته 
مقابل 8.0٪ في العام السابق، مع زيادة اإليرادات )+12٪ على أساس سنوي( 
باستثناء  )العجز  األولي  العجز  حقق  كما   .)٪9+( النفقات  نمو  فاقت  والتي 
االقتصاد  تعافي  ومع  الناتج.  من   ٪1.4 بنسبة  فائضاً  الفائدة(  مدفوعات 
ذلك  )بما في  الديون  استراتيجياتها إلعادة هيكلة  تنفيذ  الحكومة  ومواصلة 
العجز  ينخفض  فقد  االستحقاق(،  آجال  متوسط  وتمديد  الدين  تنويع هيكل 
إلى حوالي  ثم   2022/2021 المالية  السنة  الناتج في  إلى 7.0٪ من  المالي 
6.0٪ بحلول السنة المالية 2023/ 2024. وسيساهم ذلك في تراجع الدين 
العام إلى حوالي 86٪ من الناتج بنهاية يونيو 2022 وما بعد ذلك على المدى 
العالمية ونجاح االصدارات  الفائدة  المتوسط. وبالنظر إلى انخفاض أسعار 
السابقة ألدوات الدين، فمن المرجح أن تتجه الحكومة لالقتراض الخارجي 

لتمويل جزء كبير من العجز المتوقع.

تراجع عائدات السياحة يؤثر سلبًا على القطاع الخارجي

على الرغم من االنتعاش التدريجي للقطاع الخارجي لمصر، ال يزال الحساب 
الجاري تحت الضغط نتيجة تأثر القطاع السياحي، المصدر الرئيسي لعائدات 
انخفاض عائدات  أدى  إذ  الدولي.  السفر  العملة األجنبية، باضطراب حركة 
السياحة خالل السنة المالية 2021/2020 )-50.7٪ إلى 4.9 مليار دوالر( 
الناتج  مليار دوالر )4.6٪ من  إلى 18.4  الجاري  الحساب  اتساع عجز  إلى 
السنة  في  الناتج(  من   ٪3.1( دوالر  مليار   11.2 مقابل  اإلجمالي(  المحلي 
المالية 2020/2019. ونتوقع أن يتراجع العجز تدريجيا ليصل في المتوسط 
إلى 2.5٪ من الناتج في السنوات المقبلة مع انتعاش السياحة والتجارة. وعلى 
الجانب المالي، فقد ساهمت تدفقات رأس المال إلى جانب دعم صندوق النقد 
الدولي )5.2 مليار دوالر في هيئة قرض االستعداد االئتماني، والمساعدات 
المالية الطارئة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بقيمة 2.7 مليار دوالر وما يعادل 
الخاصة(  السحب  حقوق  مخصصات  من  مصر  لصالح  دوالر  مليار   2.8

واالقتراض الخارجي في تمويل عجز الحساب الجاري، مما ساهم في الحفاظ 
بلغ  إذ  األمريكي،  الدوالر  المصري بصفة عامة مقابل  الجنيه  استقرار  على 
اآلن  المتوسط حتى  في  مصرياً  األمريكي 15.7 جنيهاً  الدوالر  تداول  سعر 
العمالت  االحتياطيات من  ارتفع صافي  الوقت،  ذات  العام. وفي  خالل هذا 
أدنى  إلى  انخفاضه  إلى 40.8 مليار دوالر في سبتمبر، وذلك بعد  األجنبية 
المستويات المسجلة خالل الجائحة بقيمة 36 مليار دوالر في مايو 2020، مما 

ساهم في تعزيز وضع القطاع الخارجي.

ثبات السياسة النقدية في ظل اعتدال معدالت التضخم

تسارعت وتيرة التضخم في ظل ارتفاع أسعار السلع والطاقة، إذ وصل إلى ٪6.6 
على أساس سنوي في سبتمبر )4.5٪ في النصف األول من عام 2021(. وخالل 
األشهر المقبلة، فقد تؤدي الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في أواخر يوليو 
واالرتفاع المحتمل لسعر الخبز المدعوم إلى رفع معدل التضخم األساسي. إال 
أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل معدالت التضخم تحت السيطرة 
في السنة المالية 2022/2021 لتصل في المتوسط إلى نحو 5.8٪ مقابل ٪4.5 
في السنة المالية 2021/2020، مما يعد أقل بكثير من المستويات المسجلة في 
السابق وضمن الحد األدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 
7٪ )±2٪(. ومنذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، أبقى البنك المركزي على أسعار 
الفائدة دون تغيير عند مستويات مرتفعة نسبياً )8.25-9.25٪(. وتظل إمكانية 
خفض سعر الفائدة مرة أخرى لدعم االقتصاد وخفض تكاليف تمويل الدين 
أقل احتمالية من ذي قبل، مع محاولة البنك المركزي تجنب زيادة تدفقات رأس 
المال إلى الخارج، خاصة مع بدأ االحتياطي الفيدرالي األمريكي في تقليص 

مشترياته من األصول.

تحسن نمو االئتمان، رغم معدالت النمو المتواضعة

تستمر سيولة النظام المصرفي وثقة المودعين في التحسن بفضل استجابة 
البنك المركزي خالل الجائحة. إذ سجل االئتمان المحلي نمواً مرتفعاً بلغت 
تباطؤ  من  الرغم  على  وذلك  يوليو  في  سنوي،  أساس  على   ،٪11.0 نسبته 
وتيرة النمو خالل الفترة األخيرة مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدها 
مؤخراً، مع بدء تالشي االثار اإليجابية لإلجراءات الحكومية لتشجيع اإلقراض 
أثناء الجائحة. ومستقباًل، من المتوقع أن يبقى نمو االئتمان قوياً مع استمرار 
في  باالستمرار  المركزي  للبنك  الواضحة  والتوجهات  االقتصادي  االنتعاش 

انتهاج سياسة نقدية ثابتة ومستقرة.

استمرار االلتزام بتنفيذ اإلصالحات ضروري لتحقيق االستدامة

استقرار  بهدف  الماضية  السنوات  خالل  المبذولة  الجهود  من  الرغم  على 
من  العديد  تواجه  تزال مصر  ما  االقتصادي،  النمو  وتعزيز  الكلي  االقتصاد 
استمرار  ومدة  نطاق  يزال  وما  مستقرة.  غير  عالمية  بيئة  وسط  التحديات 
المديين القصير والمتوسط، في  الرئيسية على  أبرز المخاطر  الجائحة من 
حين أن تشديد سياسة االحتياطي الفيدرالي قد يؤثر على تدفقات رأس المال 
إلى األسواق الناشئة بصفة عامة. أما على المدى الطويل، فتعتبر المخاطر 
المتعلقة بالوصول إلى مرحلة اإلرهاق من اإلصالح قبل معالجة المشكالت 
االقتصاد،  الحكومة في  دور  الحد من  ذلك  بما في  األكثر صعوبة،  الهيكلية 
أحد  لالستثمار  مالءمة  أكثر  األعمال  بيئة  وجعل  السكاني،  النمو  واحتواء 
العوامل التي قد تؤثر على افاق النمو. وعلى الرغم من اعتبار تلك المسائل 

من االهداف الطموحة، إال أنها ضرورية جداً لتحقيق استدامة النمو.
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اجلدول 1: أهم البيانات االقتصادية ملصر

سنة مالية
21/20

سنة مالية
22/21

سنة مالية
23/22

سنة مالية
24/23

 الناجت احمللي اإلجمالي
اإلسمي

356393437486مليار دوالر

 الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي

3.34.75.05.3٪ النمو السنوي

٪ من الناجت احمللي  ميزان املالية العامة
اإلجمالي

-7.4-7.0-6.5-6.0

٪ من الناجت احمللي الدين العام
اإلجمالي

90.686.080.073.0

4.55.86.26.0٪ النمو السنويالتضخم

٪ من الناجت احمللي احلساب اجلاري
اإلجمالي

-3.7-3.0-2.5-2.3

املصدر: املصادر الرسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 2: التضخم
)٪ على أساس سنوي(

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

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

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

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

املصدر: Refinitiv، البنك املركزي املصري وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني 3: معدالت الفائدة   
)٪(

املصدر: Refinitiv، البنك املركزي املصري  

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

املصدر: Refinitiv، البنك المركزي المصري وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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البيانات االقتصادية اإلقليمية والتوقعات
2024* 2023* 2022* 2021* 2020 2019 2018 وحدة

البحرين
43.1 41.0 38.6 37.0 34.5 38.6 37.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.0 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
3.2 3.1 3.0 3.1 -7.1 1.9 -1.3 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.2 3.1 3.0 3.1 -7.1 1.9 2.7 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة

-0.9 -3.1 -5.0 -5.8 -12.9 -4.7 -6.3 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
-3.6 -3.9 -4.1 -2.2 -9.4 -2.1 -6.5 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.4 1.2 3.1 -0.2 -2.3 1.0 2.1 على أساس سنوي ٪ التضخم

الكويت
146.1 140.6 132.8 129.8 105.8 136.2 140.6 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.6 3.8 5.1 1.0 -8.9 -0.6 1.2 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
1.9 4.2 7.2 -1.0 -8.9 -1.0 0.2 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.5 3.3 2.8 3.2 -8.8 -0.1 2.7 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة

-9.5 -11.4 -14.5 -10.5 -33.2 -9.5 -3.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
23.1 22.5 23.9 26.9 21.1 24.5 14.1 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.9 3.8 2.1 2.6 2.1 1.1 0.6 على أساس سنوي ٪ التضخم

 عمان
86.6 84.1 81.8 80.8 72.0 76.2 79.7 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي
2.7 2.6 3.9 2.1 -3.5 -0.9 1.0 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.3 2.3 6.1 2.8 -2.2 0.2 2.3 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.1 2.8 2.3 1.6 -4.4 -1.7 0.1 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة

-0.5 -1.0 -2.5 -3.6 -10.5 -8.1 -8.6 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
-1.0 -2.2 -4.3 -7.3 -12.0 -5.6 -5.4 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.2 1.2 1.9 1.5 -0.9 0.1 0.9 على أساس سنوي ٪ التضخم

قطر
183.5 176.5 170.5 165.2 144.4 176.4 191.4 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.4 3.6 4.5 2.9 -3.6 0.7 1.5 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
0.2 0.2 0.7 1.5 -2.0 -1.7 -0.3 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.5 5.5 6.9 3.8 -4.5 2.2 3.2 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
0.8 1.2 3.5 5.8 -2.1 1.0 2.2 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
2.0 0.5 0.8 4.0 -2.5 2.4 8.7 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.8 1.5 1.4 2.1 -2.7 -0.8 0.3 على أساس سنوي ٪ التضخم

السعودية
924.7 885.3 856.2 829.6 700.1 793.0 786.5 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

3.0 3.5 4.5 2.3 -4.1 0.3 2.4 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
2.7 3.8 6.0 0.1 -6.7 -3.6 3.1 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.2 3.3 3.5 3.9 -2.3 3.3 2.2 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة

-0.7 -1.0 -1.8 -2.8 -11.2 -4.5 -5.9 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
3.8 3.7 3.9 4.4 -2.8 4.8 9.2 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
2.0 2.0 2.0 3.0 3.4 -1.2 2.5 على أساس سنوي ٪ التضخم

اإلمارات
438.9 425.0 415.1 404.7 359.1 417.5 422.5 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

2.7 3.0 4.4 1.6 -6.1 3.4 1.2 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
1.2 2.7 7.6 -1.5 -6.0 2.6 2.5 على أساس سنوي ٪ الناجت غير النفطي
3.3 3.2 3.2 2.8 -6.2 3.8 0.7 على أساس سنوي ٪ رصيد امليزانية العامة
0.4 -0.8 -1.6 -2.4 -5.0 0.6 2.0 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
8.0 9.1 11.4 12.7 5.9 8.9 9.6 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
1.6 0.9 0.3 -0.2 -2.1 -1.9 3.1 على أساس سنوي ٪ التضخم

  مصر )السنة املالية( 
488.6 439.0 394.8 357.2 331.4 303.2 250.9 مليار دوالر  الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

5.3 5.0 4.7 3.3 3.6 5.6 5.3 على أساس سنوي ٪ الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
-6.2 -6.5 -7.0 -7.4 -8.0 -8.2 -9.7 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ امليزانية املالية العامة
-2.3 -2.5 -3.0 -3.7 -3.1 -3.6 -2.4 من الناجت احمللي اإلجمالي ٪ ميزان احلساب اجلاري
6.0 6.2 5.8 4.5 5.7 13.9 20.8 على أساس سنوي ٪ التضخم

البيانات الدولية
2024* 2023* 2022* 2021* 2020 2019 2018 وحدة

60.00 60.00 63.00 68.00 43.9 63.7 71.5 دوآلر للبرميل سعر خام برنت )متوسط السنة (
--- --- --- --- 2,265.6 2,454.4 2,194.3 مؤشر مؤشر روجرز الدولي للسلع
--- --- --- --- 0.8 0.9 0.9 1 دوالر = يورو اليورو مقابل الدوالر
--- --- --- --- 0.3 1.8 2.5 ٪ سعر الفائدة بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي
--- --- --- --- 2,690.0 2,358.5 1,883.9 مؤشر  MSCI مؤشر سوق األسهم العاملي

3.6 3.8 4.1 4.1 -2.8 1.5 2.2 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ملنطقة الشرق األوسط واسيا الوسطى )صندوق النقد 
الدولي( 

3.4 3.6 4.9 5.9 -3.1 2.8 3.6 ٪ على أساس سنوي الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي العاملي )صندوق النقد الدولي(
المصدر: تومسون رويترز داتاستريم ، مصادر رسمية ،IMF ، تقديرات بنك الكويت الوطني 

17إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500، © 2021 بنك الكويت الوطني  

اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر  2024-2021



بعد توخي الحذر الشديد في صياغة هذا اإلصدار، يخلي بنك الكويت الوطني كامل مسؤوليته عن أي خسائر مترتبة على استخدامه. يتم توزيع “تقرير  اآلفاق االقتصادية: مجلس التعاون الخليجي ومصر” لكافة عمالء 
البنك الوطني وشركائه مجانًا، ويمكن إيجاده، باإلضافة إلى التقارير السابقة، على موقع بنك الكويت الوطني اإللكتروني تحت قائمة “التقارير”. الرجاء زيارة موقعنا: www.nbk.com لالّطالع على تقارير أخرى. 

.econ@nbk.com :للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع قسم البحوث االقتصادية في بنك الكويت الوطني على رقم: )965( 2259 5500 ، أو على البريد اإللكتروني

© مالحظة على حقوق النشر: يعد هذا التقرير أحد إصدارات بنك الكويت الوطني احملفوظة، وال يحق ألحد إعادة نشره أو طباعته دون املوافقة املسبقة من بنك الكويت الوطني. 

الفرع   الرئيسي

الكويت  
  بنك   الكويت   الوطني

Shuhada Street, 
Sharq Area, NBK Tower

P.O. Box 95, Safat 13001
Kuwait City, Kuwait

Tel: +965 2242 2011
Fax: +965 2259 5804

Telex: 22043-22451 NATBANK
www.nbk.com

البحرين
  بنك   الكويت   الوطني

GB Corp Tower, Block 346
Road 4626, Building 1411 

P.O.Box 5290
  Manama Kingdom of Bahrain

Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

األردن
  بنك   الكويت   الوطني

 الفرع   الرئيسي
Al Hajj Abdul Rahim Street Hijazi 

Plaza, Building # 70
 P.O Box 941297

Amman 11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

  المملكة   العربية   السعودية 
  بنك   الكويت   الوطني

Al Khalidiah District, 
Al Mukmal Tower, Jeddah 

P.O Box: 15385 Jeddah 21444
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

لبنان
بنك   الكويت   الوطني 

 الفرع   الرئيسي 
BAC Building

Justinien Street
P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh

1107 2200 Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 759700
Fax: +961 1 747866

العراق
  بنك   االئتمان   العراقي

Street 9, Building 187
Sadoon Street, District 102

P.O. Box 3420
Baghdad, Iraq

    Tel: +964 1 7182198/7191944 
+964 1 7188406/7171673

Fax: +964 1 7170156

مصر
   البنك   الوطني   المصري  

Plot 155, City Center, First Sector 
5th Settlement, New

P.O Box 229, 11835
 Cairo, Egypt

Tel: + 20 2 26149300
Fax: + 20 2 26133978

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   دبي
Latifa Tower

Sheikh Zayed Road
P.O. Box. 9293

 Dubai, UAE
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   أبوظبي
Sheikh Rashed Bin Saeed 

Al Maktoom Road 
P.O. Box 113567

Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199555
Fax: +971 2 2222477

  الواليات   المتحدة   األمريكية
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   نيويورك

299 Park Avenue
New York, NY 10171

United States of America
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

فرنسا
بنك الكويت الوطني –فرنسا ش.م.

90 Avenue des Champs-Élysée
75008, Paris

France
Tel: +33 1 5659 8600 
Fax: +33 1 5659 8623

المملكة المتحدة
 الفرع   الرئيسي

13 George Street
London, W1U 3QJ
United Kingdom

Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

سنغافورة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   سنغافورة
9 Raffles Place # 24-02

Republic Plaza 
Singapore 048619

Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

الصين
  بنك   الكويت   الوطني

Suite 1501-1502, 
AZIA Center 1233

Lujiazui Ring Road 
Shanghai 200120, China

Tel: +86 21 8036 0800
Fax: +86 21 8036 0801

NBK Capital -    إن   بي   كي   كابيتال

 الكويت  
34th Floor, NBK Tower

Shuhada’a Street Sharq
P.O. Box 4950, Safat 13050

Kuwait
Tel: +965 2224 6900

Fax: +965 2224 6904 / 5

  اإلمارات   العربية   المتحدة
Precinct Building 3, Office 404

DIFC
Sheikh Zayed Road

P.O. Box 506506, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

تركيا
البنك   التركي  - شركة   تابعة

Valikonagi Avenue No. 1
P.O. Box 34371

Nisantasi, Istanbul
Turkey

Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

     دليل   الفروع   الخارجية   والشركات   التابعة


	1



