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 :دبليو س ي الشرق األوسطوفق املؤشر االقتصادي لبي 

  2016فرص فورية وطويلة األجل تلوح في األفق بعد الصعوبات التي شهدتها املنطقة في 

 أول نشرة اقتصادية ربع سنوية عن الشرق األوسطتصدر بي دبليو س ي  ●

معظم تتصدر موضوعات النقاش في القطاعين العام والخاص شراكات بضرائب الجديدة وتزايد االهتمام أسعار النفط وال ●

  2017في عام  اقتصادات منطقة الشرق األوسط

 

نشرات االقتصادية املنتظمة من السلسلة نشرتها األولى ضمن أصدرت بي دبليو س ي اليوم  - 2017مايو  31دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

 بناء على مجموعة من املنشورات املشالذي تم إعداده ، يعرض هذا التقريرو الشرق األوسط. منطقة  حول 
 
 ،ابهة التي نشرتها الشركة عامليا

 الشرق األوسط والفرص والتحديات املستقبلية للمنطقة.منطقة اقتصادات  تحركالسائدة التي  وضوعاتامل

 

 النتائج الرئيسية:

 وفق. فبالنسبة ملصدري النفطاللحظة األسوأ هو على األرجح  2016كان عام 
 
القتصاد ا يشهد، من املتوقع أن القتصاديين في بي دبليو س ي ا

 
 
 ملحوظا

 
 2017في عام  تحسنا

 
هر إذ تظ ريات الشهريةمؤشرات مديري املشتتدعم تلك التوقعات و  .تفاع أسعار النفط على مدار العامبار  ، مدعوما

 نمو أفضل في املستقبل.إمكانية تحقيق معدالت ، مما يشير إلى 2017أبريل  إلى يناير الفترة من في  شهدناهالذي رتفاع اال عها استمرارية جمي
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مديري املشتريات اإلقليمي في ات مؤشر ارتفاع شهر: لرسم بياني ل

 2017عام 

Chart of the month: Regional PMI indices 

trend up in 2017 
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  Saudi اململكة العربية السعودية 

 Source: PwC analysis, Markit and Emirates املصدر: تحليالت بي دبليو س ي وماركيت وبنك اإلمارات دبي الوطني
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ل يأدنى بكثير من مستويات نقطة التعادل بالنسبة ملعظم الدول املصدرة للنفط، وسيظل اإلصالح املالي وتمو النفط ال يزال أسعار معدل أن غير 

 .وما يليها 2017في عام ن ين رئيسيتين سياسيتييمثالن أولويتاملوازنة عجز 

 املنطقة: اقتصاداتتواجه تحديات رئيسية  ثالثة هناكأكدت بي دبليو س ي أن و 

، معدل هذا العجز خفضمما يستلزم  التحدي األول: أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز مالي كبير في الدول املنتجة للنفط ●

 2016في عام من الناتج املحلي اإلجمالي  ٪11.1-مجتمعة نحو مجلس التعاون الخليجي  في دول الحكومات عجز بلغت نسبة حيث 

 .عمانفي  ٪20.6-في الكويت إلى  ٪3.6-بين تتراوح ل



 

)مما بشكل شامل تم خفض دعم الطاقة  األصعب هو الحفاظ عليها:إال أن  ،أمر صعباإلصالحات املالية  إن إجراءالتحدي الثاني:  ●

 أدت ردود الفعل الشعبية ضد ارتفاع أسعار و  .(٪2.8إلى التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي وصول متوسط نسبة أدى إلى 

 أكثر صعوبة. صالحات إل  يجري اإلعداد البنزين إلى قيام بعض الحكومات بإعادة النظر في هذه السياسة، ومع ذلك،

للدول املستوردة للنفط في حدوث عجز هيكلي ضخم وغير مباشر في دول بالنسبة  املخفيةالتحدي األخير: تتجلى مشكلة التكاليف  ●

 على الدول التي 
 
 على التحويالت املالية والصادرات من دول مجلس التعاون الخليجيمثل مصر مما يؤثر سلبا

 
 كبيرا

 
 تعتمد اعتمادا

 

  ولكن هل هناك سبب للقلق؟

خاصة و الفرص، من  متزايد التقرير وجود عدد أظهر ضرائب جديدة، إدارة ، مثل لألعمال التجاريةبالنسبة تحديات لبيئة توجد في حين أن هذه ا

 أسواق الديون ومبادرات الخصخصة.  ويشمل هذاعن مصادر تمويل بديلة. للبحث االقتصادات الخليجية الرئيسية في ظل سعي 

 

  ، نفس الشعور اإليجابي بالتوقعات االقتصادية للمنطقة:، االقتصادي في بي دبليو س ي الشرق األوسطريتشارد بوكسشال كان لدى

وينبغي أن تولد تلك  ،أسواق الديون والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص إن ما نشهده هو فقط بداية ملوجة النشاط في"

 تجارية مثيرة لاله
 

ويمكن للمستثمرين أن يتوقعوا أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون . تمام في السنوات القليلة القادمةاملوجة فرصا

 ”.لجذب االستثمار األجنبي املباشر في السنوات القليلة املقبلة بذل مجهودات مضاعفةالدين الدولية وأن تزيادة اإلقبال على أسواق الخليجي 

 

 
ا
 :وأضاف قائل

افة العامة. ويعتبر فرض ضريبة القيمة املض األموالالحكومات للسيطرة على  لدى ومتعهد بهايرغب املستثمرون األجانب في رؤية خطط موثوقة "

وليين املستثمرين الد إلعطاء إشارة إلىوضريبة اإلنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مبكرة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي 

 اإلصالحات املالية ".اتباع ب ابالتزامه

 

 ل"أنهما بي دبليو س ي ى التي تر و مصر واململكة العربية السعودية كٍل من كذلك الضوء على إمكانات النمو ل التقرير وقد سلط 
 
" في لفرصمنبعا

 .املنطقة

 

  



 

 2017البيانات والتوقعات: مايو 

 

 

 
 الناتج إجمالي من الحصة

 2016 املحلي

 الحقيقي  املحلي الناتج إجمالي نمو 

 )نسبة مئوية على أساس سنوي(

 التضخم 

نسبة مئوية على أساس )

 سنوي(

  املالي يزانامل

 إجمالي من )نسبة مئوية

 الناتج املحلي(

 
تعادل القوة 

 الشرائية

السعر السائد 

 في السوق 
2016 

الربع الرابع من 

2016 

2017 - 

 متوقع
2016 

مارس 

2017 

2017 - 

 متوقع
 متوقع - 2017 2018

الشرق 

 األوسط
100% 100% 3.0 - 2.0 4.6 6.0 6.8 -11.1 - 6.9 

 دول مجلس

التعاون 

 الخليجي

62.0% 68.3% 2.0 - 1.0 2.8 1.1 3.4 - 11.1 - 6.1 

اململكة العربية 

 السعودية
32.8% 31.8% 1.3 1.2 0.4 3.5 - 0.4 - 3.8 -16.9 - 9.8 

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

12.5% 18.5% 2.7 - 1.5 1.6 30 2.8 - 3.9 - 2.6 

 3.1 - 4.1 - 2.6 0.9 3.0 3.4 1.7 2.2 %7.8 %6.2 قطر

 3.6 3.6 - 4.2 2.6 3.2 0.2 - - 2.5 %5.5 %5.7 الكويت

 10.0 - 20.6 - 4.1 2.8 1.1 0.4 - 3.1 %3.1 %3.5 عمان

 12.2 - 17.7- 1.3 0.8 2.3 2.3 1.1 3.3 %1.6 %1.3 البحرين

غير  دول ال

األعضاء في 

 مجلس

 التعاون 

 الخليجي

38.0% 31.7% 5.0 - 4.2 8.1 16.9 14.1 - 11.1 - 8.7 

 10.9 - 9.8 - 22.0 30.9 13.8 3.5 3.8 3.8 %16.5 %21.2 مصر

 4.2 - 8.3 - 2.0 0.3 0.4 3.1- - 11.0 %8.3 %12.1 العراق

 2.9 - 3.4-  2.3 4.3 14.2 2.3 - 2.1 %1.9 %1.6 األردن

 8.8 - 8.1 - 2.6 5.1 0.5 - 2.0 2.0 2.0 %2.6 %1.6 لبنان



 

 16.4 - 53.4 - 32.8 ال ينطبق 0.8 - 53.7 - 4.4 - %1.7 %1.0 ليبيا

 7.6 - 5.6 - 1.3 1.7 0.2 - 3.5 1.3 4.1 %0.7 %0.4 فلسطين

 

السلطات اإلحصائية الوطنية، صندوق النقد الدولي )تقارير البعثات وآفاق االقتصاد العالمي(. تتصل جميع  س ي، دبليو  بي تحليل: املصدر

 عن إجمالي الناتج املحلي بشكل ربع سنوي. جرى تحديد  6. هناك ينمؤشرات التضخم بمؤشر أسعار املستهلك
 
صدر تقاريرا

ُ
دول فقط هي التي ت

 إلى نطاق أعمال بي دبليو س ي وتم استبعاد دولتين تشهدان صراعات هما سوريا واليمن، 
 
دخالن اللتين تو منطقة الشرق األوسط هنا استنادا

 بعاد الدول غير العربية.في املعتاد ضمن دول الشرق األوسط، وكذلك است

 

 على الرابط التالي:
 
 http://www.pwc.com/meeconomywatch ويمكن االطالع على التقرير كامال

 انتهى

 

 نبذة عن بي دبليو س ي

 ويعمل لديها  157هدفنا في بي دبليو س ي هو بناء الثقة في املجتمع وحل املشاكل الهامة. بي دبليو س ي هي شبكة شركات متواجدة في 
 
موظف  223,000بلدا

ئب والخدمات االستشارية. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرا

www.pwc.com. 

 

 ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وُعمان  40تأسست بي دبليو س ي في الشرق األوسط منذ 
 
واألراض ي التابعة عاما

 (.www.pwc.com/me( موظف )4,000للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية واإلمارات، حيث يعمل بها حوالي )

ومات نوني مستقل. للمزيد من املعلبي دبليو س ي تشير الى شبكة بي دبليو س ي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قا

 . www.pwc.com/structureيرجى زيارة موقعنا 

 بي دبليو س ي. جميع الحقوق محفوظة 2017©
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