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 أبرز النقاط

 ،تدھور العالقات التجاریة وتشدید السیاسة النقدیة األمریكیة مع 2020-2019 یناالقتصاد العالمي في العام یتراجع نمو من المتوقع أن •
 . قد تؤثر على افاق النمو التي

% 2.3وتحفیز القطاع الخاص، قد یبلغ النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخلیجي  العام لإلنفاق التوسعیة السیاسةبدعم من  •
 على التوالي. 2020و 2019% في عامي 2.6و

 ، فإن عملیة إعادة التوازن المالي لدول الخلیج قد تتأخر. 2019المرتقب ألسعار النفط في في ظل االنخفاض  •
 انتعاش ودائع القطاع المصرفي، مع أن النمو االئتماني ما یزال ضعیفاً. •
  .التدفقات النقدیة المرتبطة بضم األسواق الخلیجیة إلى مؤشري مورغان ستانلي وفوتسي تدعم أداء تلك االسواق •

 االقتصادي الموجز
2019 ینایر I   14  إدارة البحوث االقتصادیة  

 ضبابیة األوضاع العالمیة تلقي بظاللھا على اآلفاق االقتصادیة

یصدر ھذا التقریر عن االفاق االقتصادیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا 
في وقت یتمیز بعدم الیقین حیال االقتصاد العالمي وتقلبات األسواق المالیة. حیث 
قام صندوق النقد الدولي في تقریر آفاق االقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 

%، لتصل معدالت النمو 0.2بنسبة  بخفض توقعات نمو االقتصاد العالمي 2018
الى اً نظر، مع إحتمال تخفیض اخر % في العامین القادمین3.7المتوقعة إلى 

كفة میزان المخاطر إلى الجانب السلبي. ویھمین على ھذا الوضع  إحتمال میل
بشكل عام، تصاعد اإلجراءات الحمائیة التجاریة، التي أثارھا خالفات فرض 

بین الوالیات المتحدة والصین، باإلضافة إلى تشدید السیاسة التعریفات الجمركیة 
النقدیة األمریكیة في ظل قیام االحتیاطي الفیدرالي األمریكي برفع أسعار الفائدة 

نقطة أساس في كل مرة، وما لذلك من  25وبواقع  2018أربع مرات في العام 
المرتبطة تداعیات على اقتصادات األسواق الناشئة والدول ذات العمالت 

بالدوالر األمریكي التي تعاني من خروج التدفقات الرأسمالیة وارتفاع تكالیف 
 االقتراض.

كما تزید حالة عدم الیقین المتعلقة بالوضع السیاسي في بعض االقتصادات 
المتقدمة من تعقید الوضع العام. فِمن قیام إدارة الرئیس ترامب بإغالق الحكومة 

زیم الوضع التشریعي في الكونجرس الذي یقع تحت جزئیاً واحتمال تصاعد تأ
سیطرة الدیمقراطیین، مروراً بإشكالیة انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد 
األوروبي وما واجھھ الرئیس ماكرون من ضغوط احتجاجات ما عرف 
بالسترات الصفراء التي اجتاحت الشوارع الفرنسیة، مما دفعھ إلى التراجع عن 

ساھمت في وضع نھایة سیئة لعام كل تلك االحداث  .ة في الضرائبالزیادة األخیر
2018   . 

ولقد منیت األسواق المالیة العالمیة بخسائر في نھایة الربع األخیر من العام 
ومورغان ستانلي لألسواق  500، مع تراجع مؤشري ستاندرد آند بورز 2018

كان أداء األسواق % على التوالي. وفي المقابل، 12.3% و6.2الناشئة بنحو 
الخلیجیة أفضل بالمقارنة بنظیراتھا العالمیة، حیث ارتفع السوق السعودي بنسبة 

%، في حین جاء السوق القطري في 11.7% وسجل سوق أبوظبي نمواً بنسبة 8
% (وإن كان من من مستویات منخفضة 20.8الصدارة بنمو سنوي بلغت نسبتھ 

 ).2017في 

 2020و 2019دوالر متوسط خام برنت في عامي  65

أشھر األخیرة،  تغیرت النظرة المستقبلیة ألسعار النفط جذریاً على مدى الستة
. حیث نتوقع أن یصل متوسط سعر 2020-2019مع تعدد المخاطر المحتملة لعامي 

، متراجعاً عن 2020و 2019دوالر للبرمیل في عامي  65مزیج خام برنت إلى 
دوالر للبرمیل. فنظراً ِلتزاید إنتاج النفط الصخري  71.6البالغ  2018متوسط العام 

لمصدرة للنفط (األوبك) وحلفائھا لمعدالت األمریكي ورفع منظمة الدول ا
االنتاج، مروراً بقرار الرئیس ترامب بتقدیم إعفاءات مؤقتة لمدة ستة أشھر 
ألكبر العمالء اإلیرانیین ووصوالً إلى تراجع نمو االقتصاد العالمي، تراجع 

% تقریًبا خالل 38سعر مزیج خام برنت (المقیاس المرجعي العالمي) بنسبة 
دوالر للبرمیل بنھایة العام رغم  54، لتبلغ 2018ثالثة األخیرة من العام األشھر ال

دوالر للبرمیل في أوائل أكتوبر الماضي. وقد دفع  86بلوغ خام برنت مستویات 
تراجع أسعار النفط إلى قیام األوبك باالجتماع مجدداً خالل شھر دیسمبر 

ل یومیاً على األقل ملیون برمی 1.2واالتفاق على خفض حصص اإلنتاج بواقع 
 .، سعیاً لتوازن أسعار النفط2019في العام 

نمو اقتصادات دول الخلیج مرتبط بالخطط الطموحة لالستثمارات الحكومیة 
 وإصالح بیئة األعمال

وتشیر التقدیرات حیال آفاق النمو لدول مجلس التعاون الخلیجي، باستثناء قطر، 
، مقترناً بخفض اإلنتاج، 2020-2019عامي إلى أن التراجع المرتقب ألسعار النفط ل

سیؤدي إلى تأخیر تحقیق التوازن المالي، مما سینتج عنھ ضغوط إضافیة على 
القطاعات غیر النفطیة لدفع عجلة نمو اإلیرادات ونمو الناتج الحقیقي. ویأتي 
ھذا في الوقت الذي اتخذت فیھ قطر قرارھا في دیسمبر الماضي باالنسحاب من 

 االقتصادیةأھم المؤشرات : 1الجدول 
2020*  2019*  2018*  2017   

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي ملیار دوالر 1.5 1.6 1.7 1.7
2.6 2.3 2.4 -0.3 النمو السنوي ٪   الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي 
1.2 0.7 -2.0  -3.4 النمو السنوي ٪   النقطي        
النمو السنوي ٪ 2.1 2.9 3.3 3.5  غیر النفطي       
النمو السنوي ٪ 0.7 2.4 2.1 2.0  التضخم 

-3.4  -3.1  -4.6  -7.3 من الناتج المحلي اإلجمالي ٪   المیزانیة 
      

 مصادر رسمیة و تقدیرات بنك الكویت الوطنيالمصدر: 
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وبك مما یحررھا من التزامات خفض اإلنتاج، كما أن حسابھا المالي منظمة األ
، لتسجیل أول 2018(والحساب الجاري) كانا على المسار الصحیح في العام 

 فائض منذ ثالثة سنوات. 

 سعر خام برنت: 1الرسم البیاني  
 )دوآلر للبرمیل(

 

 تومسون رویترز داتاستریمالمصدر: 
 

ستواصل الحكومات اإلقلیمیة خططھا التنمویة ومشاریع البنیة ومن جھة اخرى 
التحتیة الطموحة، مدعومة بخطط اإلنفاق التوسعیة، وكان أبرزھا المیزانیة 

 .2019ملیار دوالر) لسنة  293تریلیون لایر ( 1.1السعودیة البالغ قیمتھا 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي: 2الرسم البیاني 
 )سنة األساس 2013سنوي، % على أساس (

 

 تقدیرات بنك الكویت الوطنيو  مصادر رسمیةالمصدر: 
 

ومن ناحیة أخرى ستساھم برامج تحفیز القطاع الخاص واالستثمار في البنیة 
التحتیة في دعم النمو غیر النفطي إلى حد كبیر خالل فترة التوقعات. ھذا 
باإلضافة إلى استحداث العدید من اإلصالحات لتحفیز بیئة األعمال وتقدیم 

ال سیما في اإلمارات، الحوافز لجذب االستثمارات األجنبیة على المدى الطویل، 
والتي خفضت الرسوم في العدید من القطاعات بما في ذلك السیاحة والعقارات 
(دبي)، وسمحت بإصدار تراخیص للشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة 
(أبو ظبي). أما على المستوى االتحادي، فقد تم إقرار إصدار تأشیرات إقامة 

مدة تصل إلى عشر سنوات ورفع حدود الملكیة للوافدین الموھوبین والمبدعین ل
%. ھذا 100% إلى 49األجنبیة للشركات العاملة خارج مناطق التجارة الحرة من 

ونتوقع أن تتحسن وتیرة النمو غیر النفطي لدول مجلس التعاون الخلیجي من 
 .2020% في العام 3.5و 2019% في العام 3.3إلى  2018% في العام 2.9

طاع المحروقات، فستستمر الخطط التوسعیة للحكومات أما على صعید ق
الخلیجیة في قطاعات النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات 
خفض االنتاج التي أوجبتھا األوبك وحلفائھا وكذلك إمكانیة تراجع أسعار النفط. 

غة وتقترب اإلمارات من بلوغ أقصى معدالت طاقتھا االنتاجیة المستھدفة البال
ملیار دوالر من  145ملیون برمیل یومیاً في ظل تخصیصھا لحوالي  3.5

االستثمارات الجدیدة في مجالي االستكشاف واإلنتاج خالل السنوات الخمس 
 المقبلة.

كما بدأت كل من قطر والبحرین تنفیذ مشاریعھا الھادفة نحو زیادة إنتاجھما من 
ات ضخمة من احتیاطي النفط النفط والغاز، وذلك بعد اكتشاف البحرین كمی

والغاز البحري، في حین قررت قطر توسیع الطاقة اإلنتاجیة للغاز الطبیعي 
ملیون طن متري سنویا. أما بالنسبة للكویت،  110% لتصل إلى 43المسال بنسبة 

فتعتزم االستفادة من إنتاجھا من الغاز غیر المصاحب والمكثفات الخفیفة، حیث 
أول شحنة من الخام الخفیف، الذي ال  2018من العام  باعت في الربع الثالث

یخضع لحصص خفض االنتاج المقررة من قبل األوبك وحلفائھا. كما سترتفع 
ملیار  12الطاقة االنتاجیة مع اقتراب اكتمال مشروع الوقود البیئي البالغ قیمتھ 

 دوالر. 

ق وبصرف النظر عن أسعار النفط، فإن ھناك مخاطر أخرى تھدد اآلفا
االقتصادیة تتجلى في تباطؤ النمو االئتماني في ظل بیئة ارتفاع تكالیف 
االقتراض المرتبطة بتشدید السیاسة النقدیة األمریكیة (خاصة في حالة 
السعودیة) وانخفاض أسعار النفط، وما لذلك من تأثیر سلبي على ثقة المستھلك 

جل دول مجلس ومعدالت االنفاق االستھالكي. وبصفة عامة، نتوقع أن تس
مقابل  2020% في العام 2.6و 2019% في العام 2.3التعاون الخلیجي نمواً بنسبة 

 .  2018% للعام 2.4توقعات النمو البالغة 

وفي  غضون ذلك، تبدو دوافع التضخم مقیدة ومثقلة بانخفاض أسعار العقارات 
 واإلیجارات، باإلضافة إلى استمرار ضعف الطلب. ویعد استحداث ضریبة

ھو السبب الرئیسي  2018القیمة المضافة في اإلمارات والسعودیة في العام 
الرتفاع االسعار في تلك الدولتین، إال أن ھذا التأثیر قد تالشى بالفعل ومن 

 .2020% بحلول العام 2.0المتوقع أن ترتفع معدالت التضخم بما ال یتجاوز 

 اإلصالحات تعزز نمو االقتصاد المصري

% في السنة 5.3فكان النمو االقتصادي قویاً نسبیاً، حیث بلغ أما في مصر، 
صندوق النقد المدعوم من  بدعم من تدابیر االصالح المالي ،2017/2018المالیة 
، مما ساھم في خفض مستویات العجز المالي. كما تعافت، إلى حد ما، الدولي

وتزاید  قطاعات السیاحة والصادرات نتیجة لتعویم سعر صرف الجنیھ المصري
% 10وتیرة تحویل العاملین في الخارج، باإلضافة إلى تراجع معدالت البطالة (

). 2017% في الربع الثالث من العام 11.9مقابل  2018في الربع الثالث من العام 
وتشیر توقعاتنا إلى استمرار النمو بنفس المعدالت تقریباً خالل ھذه الفترة، بدعم 

سب قطاع السیاحة واستمرار زیادة إنتاج الغاز من االنفاق االستثماري ومكا
 الطبیعي.
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