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 وتوقعات  آفاق 

  من المتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدالً في

ليبلغ متوسط النمو  2017والعام  2016القطاع غير النفطي خالل العام 

 .٪2.4اإلجمالي المحلي . وتوقعات ببلوغ متوسط نمو الناتج 3.5٪

  السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ بتقديم حزمة من اإلصالحات

والتعديالت التي من المتوقع أن يتم تطبيقها بصورة بطيئة وتدريجية وذلك في 

 ظل استمرار تدني أسعار النفط.

  أول عجز مالي في موازناتها منذ سنوات دول مجلس التعاون الخليجي تسجل

 ما أدى إلى توجهها نحو أسواق الدين المحلية والعالمية. 2015خالل العام 

 التوقعات بشأن  اعتدال بعض الضغوطات في ظل الدول الموردة للنفط تواجه

 العالمي والمخاوف األمنية المستمرة. اإلقليمي االقتصاد

 اً وأسواق النفط تبدأ بتحقيق توازن خالل أسعار النفط تسجل ارتفاعاً تدريجي

نمو الطلب العالمي واستقرار مستويات في تحسن البدعم من  2016العام 

 ٪3.2بنحو وغ نمو االقتصاد العالمي لاالنتاج. وصندوق النقد الدولي يتوقع ب

  .2016خالل العام 

  على سياساتها الميسرة بالرغم من احتمالية رفع مجلس البنوك المركزية إبقاء

 سعار الفائدة ذذا العام.ألاالحتياط الفدرالي 

بدأت بيانات نمو االقتصادات الخليجية والعالمية  ،العام انتصاف عم

 2017و 2016توقعاتنا للعامين  عن كثيرا   تختلف أن دونبالتراجع 

 نمو تراجعتأتي مراجعة التوقعات هذه إثر  إذ تقريرنا السابق. في المذكورة

 دون ما إلى 2016 العام من األول النصف خالل العالمي االقتصاد

 القلق زيادة إلى باإلضافة الناشئة، األسواق في سيما ال المتوقع، المستوى

. األوروبي االتحاد من للخروج البريطاني االستفتاء نتيجة بعد والتساؤالت

 أن المحتمل من كما البريطاني الخروج بمخلفات األوروبية الدول ستتأثر إذ

 .العام أواخر في اقتصادها في ركودا   بريطانيا تشهد

 االقتصاديةالتوقعات 

  2014* 2015* 2016* 2017* 
      

 1.6 1.4 1.4 1.6 دوالر تريليون اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 2.6 2.2 3.3 3.3 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.9 0.8 2.3 1.3 سنوي نموال طالنف قطاع -

 3.7 3.2 4.1 5.4 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 3.3 3.2 2.8 2.5 سنوي نموال التضخم 

 3.7- 8.6- 9.6- 2.0 كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 توقعاتو *تقديرات؛ مصادر وطنية  وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 

المتوقع أن يكون تأثير الخروج البريطاني هامشيا  على دول مجلس  ومن

التعاون الخليجي إال أننا قمنا بمراجعة توقعاتنا بشأن اقتصاداتها نظرا  لتشديد 

السلطات الخليجية سياساتها وتحركاتها من أجل مواجهة العجز المالي في 

 لدول مجلس التعاون الناتج المحلي اإلجمالي : 1الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 

 وتقديرات بنك الكويت الوطني مصادر وطنية المصدر:
 تقديرات وتوقعات*

 

 النفطانتاج أميركا النفطي وسعر : 2الرسم البياني 

 

 

  وكالة الطاقة الدولية وتومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 الرئيسيةأسعار الصرف : 3الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 

 

 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f 2017f

الكلي

ال ير نفطي

5.0

5.8

6.5

7.3

8.0

8.8

9.5

30

50

70

90

110

130

150

يونيو 
2009

يونيو 
2010

يونيو 
2011

يونيو 
2012

يونيو 
2013

يونيو 
2014

يونيو 
2015

يونيو 
2016

 دوالر للبرميل على اليسار مزيج برنت 

 مليون برميل يوميا  على اليمين إنتاج النفط األمريكي 

70

80

90

100

110

120

130

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2010يونيو  2011يونيو  2012يونيو  2013يونيو  2014يونيو  2015يونيو  2016يونيو 

 على اليمين دوالر  ين على اليسار يورو  دوالر

mailto:eliasb@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف االقتصاديةإدارة البحوث 

  

 سياسة بتطبيق الكويت، باستثناء الخليجية، السلطات سارعت وقد. موازناتها

 قد أنها من الرغم على جيدة خطوة تعتبر والتي والدعوم اإلنفاق ترشيد

 من الرغم وعلى. القريب المدى على النمو مستويات على أثرها تترك

 العام من يناير شهر خالل شهدته الذي تراجعها من النفط أسعار تعافي

 أقل أو للبرميل دوالر 50 عند متدنية تزال ال تهامستويا أن إال 2016

 مستوياتها تستعيد أن القريب المدى على المتوقع من وليس( برنت)مزيج 

 .للبرميل دوالر 100 البال ة السابقة

 هذه أخذ على 2014 العام منتصف منذ الخليجية السلطات حرصت وقد

 نيتها على وشددت المستقبلية خططها في االعتبار بعين األوضاع

 االقتصادية خطتها قدمت التي السعودية في األمر هو كما لمواجهتها،

والتي تطمح لتحقيق التنوع االقتصادي ورفع اإليرادات  2030للعام  الشاملة

غير النفطية في اقتصاد المملكة وخلق الفرص الوظيفية وخصخصة جزء 

 خيار بدراسة قومت أيضا  من الثروة النفطية. الجدير بالذكر أن الكويت 

  .النفطي نشاطها من جزء خصخصة

لشؤون االقتصاد العالمي، قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته  وبالعودة

في ٪ 3.4و  ٪3.2من  ٪3.1 إلى يوليولنمو االقتصاد العالمي خالل شهر 

 بواقع نموا   المتقدمة تصاداتأن تسجل االق أيضا   وتوقع. الحالي العام اوائل

وأن تسجل منطقة الشرق  ٪4.1 بواقعنموا   واالقتصادات الناشئة  1.8٪

ونتوقع أن يكون النمو قريبا  من  .٪2.9األوسط وأفريقيا الشمالية نموا  بواقع 

تلك التوقعات، إال أنه من الممكن أن يكون للمخاطر تأثيرا  واضحا  كما يقّر 

 أيضا  صندوق النقد الدولي. 

معتدلة فإنه ليس من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط لهذه التوقعات ال ونظرا  

ولكنها من المفترض أن تشهد تحسنا  تدريجيا . ومن المفترض أن تحافظ كل 

من البنوك المركزية ومجلس الحتياط الفدرالي على سياساتها الحذرة أو 

 المركزي اليابان)بنك  الكمي لتيسيرلستثنائية الخطوات االتستمر في تطبيق 

 اإلصداراتالعوائد السالبة لبعض ظل  في وذلك (المركزي األوروبي والبنك

   .السيادية

االستفتاء البريطاني للخروج من االتحاد األوروبي في منتصف  ظهر وقد

العام ليكون بذلك الحدث األكبر الذي تسبب في مراجعة التوقعات القتصاد 

 في االقتصادات ثم ومن ثانيا   األوروبي االتحاد ودول أوال   المتحدة لملكةا

 بأيام االستفتاء نتيجة بعد استقرارا   األسواق شهدت وقد. العالم أنحاء بقية

 العديد أثارت التيو ،االتحاد من بريطانيا خروج عملية ألن وذلك معدودة

 رئيسة بقيادة وذلك سنوات ثالث أو سنتين تست رققد  ،التساؤالت من

 .ماي تيريزا الجديدة الوزراء

على القلق الذي أثاره االستفتاء بشأن المشهد السياسي وتطوراته،  وزيادة

اقتراب موعد  معستضطر االقتصادات واألسواق مواجهة قلقا  أكبر 

المواجهة بين هيالري  واحتدام نوفمبرفي االنتخابات الرئاسية في أميركا 

اإلصالحات  بشأناالستفتاء اإليطالي  يمثلكلنتون ودونالد ترامب. كما 

تحديا  إضافيا  ستواجه األسواق واالقتصادات تبعاته.  أكتوبر فيدستورية ال

 المناهضة الحركاتومن المحتمل أن يتسبب كال الحدثين في إثارة 

بعد نتيجة االستفتاء  شهدناجديد كما  من القائمة والحكومات للسياسات
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 البريطاني.    

 يةسياستحديات المتقدمة  االقتصاداتالهيكلية في  اتاإلصالحتواجه  وفيما

البنوك  تتولىتبقى مقيدة بالمدوينيات الحكومية المرهقة،  المالية والسياسات

 نتيجة  قد تطرأ االقتصاد علىتداعيات سلبية أي  تجنب مهمةوحدها المركزية 

 خالل من السيولة بتوفير المركزية البنوك تستمر إذ. غير متوقعة صدمات

 األسهم أسواق دعم في تساهم والتي األحيان أغلب في تقليدية غير طرق

  كل من أوروبا واليابان.  في تنتج عوائد سالبةو عالميا  

خالل هذا العام. إذ تراجع الدوالر  عديدة تحركات العمالت أيضا   شهدت كما

 بداية منذ فقط  ٪1قليال  أمام اليورو بعد نتيجة االستفتاء البريطاني بواقع 

 محققا   2016 عامبينما قفز اليّن في النصف األول من ال ،المالية السنة

بحلول منتصف العام. وقد جاءت هذه  وذلك الدوالر مامأ ٪14 بنحو ارتفاع

التحركات نتيجة العديد من العوامل التي كان أهمها مراجعة التوقعات بشأن 

مرات هذا  دةعبرفعها من التوقع الفائدة  أسعارلرفع االحتياطي الفدرالي 

 وتراجعت. أساس نقطة 25 بواقعالعام إلى مرة واحدة فقط على األرجح 

خالل  ٪1.5 دون ما إلى سنوات العشر لفترة األميركية العوائد إيرادات

من سياسة االحتياطي الميسرة  بتأثير شهر يوليو مسجلة تراجعا  تاريخيا  

 وبريطانيا وألمانيا)اليابان اإلستحقاقات معظم  في العوائدوتراجع منحنى 

 .(وغيرهم

أسعار النفط فقد شهدت تعافيا  من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في  أما

دوالر للبرميل في  40لتصل إلى متوسط   2016الربع األول من العام 

مقارنة بمتوسطها في النصف الثاني من  2016النصف األول من العام 

دوالر  50أن ترتفع األسعار لتتجاوز دوالر. ونتوقع  47البالغ  2015العام 

  للبرميل في أواخر هذا العام وتتحسن تدريجيا  في العام القادم.      

دفعت مستويات أسعار النفط المتدنية عددا  من دول مجلس التعاون  وقد

 ضرائب بفرض قامت إذ. هيكليةمالية و صالحإالخليجي إلى تقديم حزم 

 لخفض أيضا   واتجهت اإليرادات زيادة شأنها من خططا   وقدمت جديدة

 من كما. المماثلة اإلجراءات من المزيد نحو تخطو أن المتوقع ومن الدعوم

في  ماليا   عجزا   الخليجي التعاون مجلس دول جميع تسجل أن المتوقع

مليار دوالر في العام  132 مجملهوالذي بلغ  2016موازناتها خالل العام 

مليار دوالر.  33والبالغ  2014بعد الفائض المسجل في العام  2015

من الناتج المحلي اإلجمالي الذي نتوقع أن يتراجع  ٪10ويمثل هذا العجز 

تماشيا  مع اتخاذ  2017في العام  ٪4وإلى أقل من  2016في العام  ٪9إلى 

 السلطات اإلجراءات المناسبة.

 تطبيق صدد في الخليجي التعاون مجلس دول جميع فإن سابقا   ذكرنا وكما

 وتيرة على الحفاظ أجل من وذلك الشأن بهذا قدمتها التي المالية التعديالت

 بدوره يساهم أن المفترض من الذي التحتية والبنية المشاريع على اإلنفاق

 السنوات في يواجهه قد لما االقتصاد وتأهيل اقتصادية استدامة تحقيق في

 الدعوم من كل خفض سرعة أقل وبوتيرة أيضا   السلطات تقوم كما. القادمة

 اهتماما   الخليجية السلطات ولت فقد اإلجراءات تلك على وزيادة .والميزات

 المضافة القيمة ضريبة كقانون اإلضافية الضرائب فرض موضوع لدراسة

 2018 العامين في النور يرى أن المحتمل من والذي تداوله تم الذي
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 .٪5 بنسبة 2019و

 مواجهته أجل من الدين ألسواق اللجوء إلى السلطات المالي العجزدفع  وقد

 دوالر مليار 44 يقارب ما بنحو سندات السلطات أصدرت فقد. وتمويله

 هذا السعودية وتصدرت)بالمجمل(  2016 العام من األول النصف خالل

 أبوظبي عدا فيما المحلي المستوى على اإلصدار نشاط بدأ إذ. النشاط

 بقية تتبعهم أن المتوقع ومن العالمية لألسواق اتجهوا الذين وقطر وعمان

       .الدول

في  ٪2.2الى ومن هذا المنظور فإننا نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

فقط عن توقعاتنا السابقة.  ٪1بفارق يبلغ  2017في العام  ٪2.6و 2016العام 

 ٪3.2بواقع  ومن المفترض أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي نموا  

في العامين بينما من المفترض أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي النفطي  ٪3.7و

. كما بات من السهل مواجهة السيولة التي شهدت ضيقا  ٪1نموا  بنحو أقل من 

نقطة أساس خالل  25االحتياطي الفدرالي األسعار بواقع  طفيفا  منذ أن رفع

 وظهور العجز في الموازنات. 2015ديسمبر من العام 

وبما أننا نتوقع أن يرفع االحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة هذا العام مرة واحدة فقط 

نقطة أساس فإننا نتوقع أيضا  أن تتخذ السلطات في دول مجلس التعاون  25وبنحو 

ليجي خطوة مماثلة دون أن تؤثر على السيولة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من الخ

دول مجلس التعاون وفقا  لألرقام التي ذكرناها في هذا االقتصادي ل داء األتقارب 

السيما بالنظر  طر واإلمارات والكويت ستكون أفضلهاالتقرير إال أننا نرى أن ق

األكثر مرونة  ي لديها. إذ تعد هذه الدولإلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفط

 لما تمتلكه من احتياطات وموارد مالية ضخمة.

في الوقت نفسه فإن اقتصاد مصر يشهد تباطؤا  إثر تأخر تنفيذ اإلصالحات 

 في تحسن أي وحساسية األوضاع األمنية التي باتت مرهقة لالقتصاد. حيث أن

 التي من المفترض أن تبدأاالقتصاد المصري سيكون رهن تحركات الحكومة 

استعادة ثقة  لتتمكن منتسوده المصداقية والدقة  بإيجاد برنامج إصالحي

   في مصر.  الحالي المستثمرين األجانب ولكن يبدو أن التحديات تتسيد المشهد
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