
يتوقّع صندوق النقد الدويل أن يكون العام 2023 العام األسوأ الذي يشهده 

النمو العاملي منذ عام 2009، باستثناء العام 2020، حيث سيواجه ثلث سكان 

العامل عىل األقل حاالت ركود. لكن يف ظل مراجعة آفاق معظم الدول إىل 

انخفاض، متّت مراجعة توقّعات منو الناتج املحيل اإلجاميل يف دول مجلس 

التعاون الخليجي إىل ارتفاع طفيف خالل العام 2023.

من املتوقّع أن يساهم استمرار تدفق اإليرادات النفطية الكبرية يف متكني 

الحكومات من زيادة إنفاقها، ما من شأنه أن يخفف من وطأة مثل هذه 

الحاالت التي قد تواجهها االقتصاديات غري النفطية. مع ذلك، تشّكل معدالت 

الفائدة املرتفعة، التي تتعقب معدل االحتياطي الفدرايل إىل حّد كبري، حاجزًا 

محتماًل يحول دون الوصول إىل االئتامن.

من الناحية اإليجابية، من املمكن أن يكون معدل التضخم قد بلغ ذروته يف 

دول مجلس التعاون، ليسجل مستوى أقل من ذلك الذي حققته الواليات 

املتحدة بواقع النصف، ومن املتوقّع أن ينحرس برسعة وصواًل إىل معدل 

سنوي معتدل عند 2% - باستثناء الدول املستوردة للنفط يف املنطقة، عىل 

غرار مرص، التي تواجه توجهات تضخمية أكرث صعوبة.

أما بالنسبة إىل أعداد اإلصابات بفريوس كورونا فعاودت انخفاضها يف دول 

مجلس التعاون، بعد املوجة الوجيزة التي شهدتها مطلع فصل الصيف، يف 

الوقت الذي سجلت فيه بعض الدول عدًدا أقل من الوفيات أو ال حاالت وفاة 

طوال أشهر عديدة. ويُعترب هذا املنحى من بني العوامل التي ساهمت يف 

انتعاش قطاع السياحة، حيث تجاوزت املعدالت يف العديد من دول مجلس 

التعاون مستويات العام 2019، حتى قبل االزدهار املرتقب يف شهر نوفمرب 

عىل خلفية استضافة قطر لبطولة كأس العامل لكرة القدم.

كام سنبحث يف هذا التقرير يف التطّورات التي يشهدها قطاع الهيدروكربون 

بشكل مفّصل، بالتزامن مع تنفيذ مجموعة أوبك+ أوىل خطواتها لخفض 

اإلنتاج منذ مايو 2020. وعمدت املنظمة إىل متديد اتفاق تعاونها لغاية العام 

2023 لتكون قادرة عىل االستجابة للتطّورات الحاصلة يف حال مارس التباطؤ 

العاملي ضغوطًا عىل الطلب، عىل الرغم من التوقّعات الراهنة التي تشري إىل 

استمرار منو الطلب الكبري عىل النفط.

ال ميكن لتخفيضات مجموعة أوبك+ التي تدخل عامها السابع أن تستمر 

إىل األبد. فدول مجلس التعاون والعراق تتحّمل أكرث من نصيبها العادل من 

خفض اإلنتاج نظرًا إىل الخطوط األساس لإلنتاج التي تُعّد منخفضة مقارنًة 

بقدرات إنتاجها الكاملة. وتقوم معظم هذه الدول باالستثامر بشكل كثيف يف 

زيادة قدراتها اإلنتاجية ما سيؤدي إىل اتساع الفجوة أكرث فأكرث بني الحصص 

املحّددة والقدرات اإلنتاجية - فعىل سبيل املثال، قد تصل القدرة اإلنتاجية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة بحلول العام 2030 إىل 6 ماليني برميل يوميًا، 

أّي ضعف حصتها الحالية التي حّددتها مجموعة أوبك+. كام سيامرس ذلك 

املزيد من الضغوط عىل املجموعة ملراجعة الخطوط األساس إىل ارتفاع.

www.pwc.com/me 

املشهد االقتصادي يف الرشق األوسط
دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مستعدة ملواجهة الركود العاملي املتوقّع يف العام 2023

ترشين الثاين 2022



العربية السعودية رفع قدرتها اإلنتاجية بواقع مليون برميل واحد يوميًا بحلول العام 2027، أي زيادة 

بنسبة 9%. كام كشفت دول أخرى عن مستويات مستهدفة أكرث طموًحا مثل الكويت التي ستسعى إىل 

رفع إنتاجها بواقع 3.5 ماليني برميل يوميًا )+25%( بحلول 2025، وليبيا بواقع 2.1 مليون برميل يوميًا 

)+75%( بحلول 2027، والعراق بواقع 6 ماليني برميل يوميًا )+28%( بحلول العام 2027 أيًضا )ورمبا 

وصواًل إىل 8 ماليني برميل يوميًا بحلول 2028(. يُذكر أن هذه الدول الثالث متلك جميعها االحتياطيات 

الالزمة لدعم خططها لزيادة قدرتها اإلنتاجية، لكنها عجزت يف الوقت نفسه عن تحقيق املستويات 

املستهدفة بشكل متكرر. فعىل سبيل املثال، حّددت ليبيا املستوى املستهدف البالغ 2.1 مليون برميل 

للعام 2021، لكنها أخفقت يف تحقيق مبتغاها إذ أّدت النزاعات إىل عرقلة االستثامرات، ما يجعل إمكانية 

رفع القدرة اإلنتاجية يف دول أخرى أقل تأكيًدا باملقارنة مع اإلمارات واململكة العربية السعودية.

من جهتها، مل تحّدد ُعامن أي مستهدفات وطنية رسمية عىل هذا الصعيد، لكن رشكة تنمية نفط ُعامن، 

املسؤولة عن 80% من إنتاج الخام يف السلطنة، تسعى إىل رفع إنتاجها من حواىل 0.65 مليون برميل 

يوميًا يف الوقت الراهن إىل 0.7 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2024. أما قطر فرتكّز عىل زيادة القدرة 

اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال، لكنها تهدف إىل تحقيق االستقرار عىل مستوى إنتاجها للخام عند حواىل 

0.7 مليون برميل يوميًا، بعد مرحلة طويلة من الرتاجع املطرد. يف الختام، مل تقم البحرين بنرش أّي 

مستهدفات وطنية محّددة، علاًم بأنها تركّز يف الوقت الراهن عىل املحافظة عىل مستويات إنتاجها الحالية 

من حقليها التقليديني. أما بالنسبة إىل العامل الذي ال ميكن التنبؤ به يف هذا اإلطار فيكمن يف احتياطي 

النفط الصخري الذي جرى اكتشافه يف العام 2018، ويف حال تطوير هذه االحتياطيات سرتتفع القدرة 

اإلنتاجية للبحرين بشكل ملحوظ، ومن املمكن أن تزيد عن الضعف. ومن املقرر أن تبدأ عمليات اإلنتاج 

يف العام 2023، لكن مل يتّم حتى الساعة اإلعالن عن أّي موعد محّدد.

إنتاج النفط الخام )مبليون برميل يومًيا(

املصدر: أوبك، والوكالة الدولية للطاقة، ورشكات نفط وطنية

إنتاج سبتمبر 2202 لقدرة ا�نتاجية مستهدفات الزيادة (بحلول السنوات المحدّدة)
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إنتاج النفط ينخفض بالتزامن مع تعزيز القدرة اإلنتاجية

األساسيأيت خفض اإلنتاج األحدث الذي فرضته مجموعة أوبك+ يف أعقاب تعايف اإلنتاج وعودته إىل الخطوط 

اتخذت مجموعة أوبك+ يف أكتوبر قراًرا يقيض بخفض إنتاج النفط للمرّة األوىل منذ مايو 2020، ما يشري 

إىل البدء باعتامد اسرتاتيجية جديدة لسوق النفط سيكون لها انعكاسات ملحوظة عىل الدول املصدرة 

للنفط يف منطقة الرشق األوسط )كل الدول أعضاء يف املجموعة باستثناء قطر(، وكذلك عىل الدول 

املستوردة.

ويأيت قرار خفض اإلنتاج الذي صدر يف أكتوبر بعد مرحلة استند خاللها السوق، وبشكل كبري، إىل تعايف 

الطلب يف مرحلة ما بعد الجائحة، وكذلك إىل األوضاع الجيوسياسية الناجمة عن الحرب يف أوكرانيا. 

وخالل هذه الفرتة، قامت مجموعة أوبك+ بخفض إنتاجها تدريجيًا وبصورة مطردة، حيث توقّفت 

أحيانًا وبرزت بعض التغيريات الشهرية الطفيفة )إىل جانب خفض طوعي أكرب من جانب اململكة 

العربية السعودية مطلع العام 2021( لكن الوجهة كانت واضحة. وأخريًا، عادت حصص إنتاج املنظمة 

يف أغسطس إىل خطها األساس عند 43.8 مليون برميل يوميًا، عىل الرغم من أن اإلنتاج الفعيل كان حواىل 

40.2 مليونًا، نظرًا إىل قيود اإلنتاج املتشددة التي فُرضت عىل العديد من أعضائها من خارج املنطقة.

كانت خطوات التقليص التي اتخذتها املنظمة متوامئة إىل حّد كبري مع الخطة التي تّم االتفاق عليها 

خالل اجتامع مجموعة أوبك+ يف 21 يوليو 2021، عىل الرغم من قيام املنظمة خفية بإسقاط بند واحد 

كان سريفع خطوط األساس املخصصة لكل من اإلمارات، واململكة العربية السعودية، والكويت، والعراق 

اعتباًرا من مايو 2021. وأُضيف هذا البند بعدما أشارت اإلمارات إىل أن خطوط األساس األصلية، املستقاة 

من مستويات اإلنتاج املسجلة يف أكتوبر 2018، ال تجّسد بشكل مناسب زيادة إنتاجها بنحو 4 ماليني 

برميل يوميًا، ما يعني أنها كانت تتحّمل عبئًا أكرب نتيجة التخفيضات باملقارنة مع الدول األعضاء األخرى 

يف مجموعة أوبك+.

هذا قد أّدى ارتفاع األسعار خالل العام الجاري إىل الحّد من الزخم لتعديل الخطوط األساس )كان سعر 

برميل النفط دون 75 دوالًرا عندما جرى التفاوض بشأن هذه املستويات يف يوليو 2021(. لكن هذا األمر 

ال يؤدي سوى إىل تأجيل الخطوة الصعبة إمنا الالزمة إلعادة تحديد خطوط األساس. يف هذا السياق، 

ال تزال الحصة املخصصة لإلمارات دون قدرتها اإلنتاجية بنسبة 20%، واألمر سيان بالنسبة إىل اململكة 

العربية السعودية حيث تكمن حصتها دون قدرتها اإلنتاجية بنحو 10%، يف حني أن الحصص املخصصة 

ملعظم الدول األعضاء األخرى يف مجموعة أوبك+، ومن بينها الكويت، تكمن عند أو تتجاوز قدرتها 

اإلنتاجية الحالية )انظر الرسم البياين(.

متديد اتفاق مجموعة أوبك+ لغاية 2023 استعداًدا ملواجهة الصدمة عىل مستوى الطلب

مل يتجاوز الخفض األويل للحصص يف أكتوبر عتبة 100 ألف برميل يوميًا، حيث قابل زيادة بالقدر نفسه 

خالل سبتمرب، حيث اعترُب أصغر التعديالت الشهرية التي تجريها املنظمة منذ اعتامد حصص أوبك+ 

يف يناير 2017. أما التغيري األكرب فيدخل حيز التنفيذ خالل الشهر الجاري، حيث تّم خفض الحصص 

بواقع مليوين برميل يوميًا أي حواىل 5%. ومن املتوقّع أال يشّكل الخفض الفعيل إال حواىل نصف هذه 

األحجام تقريبًا ألن إنتاج بعض الدول األعضاء يف مجموعة أوبك+ من خارج مجلس التعاون كان يتجاوز 

مستويات الحصص الجديدة.

لقد كانت دول مجلس التعاون مستعدة لتحّمل هذا العبء جزئيًا، إذ من املفرتض أن يؤدي االرتفاع 

الفوري عىل صعيد األسعار بالتعويض، وإىل حّد كبري، عن األحجام التي جرى خفضها )وأن تقوم 

التحرّكات يف السوق بدعم هذا املنحى(، وكذلك ألن االتفاق قام بتمديد ميثاق أوبك+ لعام سابع، علاًم 

بأنه كان يُفرتض به أن ينقيض بحلول أواخر العام 2022. هذا وال تزال توقّعات أوبك، وكذلك توقّعات 

الوكالة الدولية للطاقة وغريها من املنظامت، تشري إىل منو كبري عىل مستوى الطلب يتجاوز مليوين برميل 

يوميًا خالل العام 2023. لكن برزت بعض املخاوف حيال أن يكون التباطؤ االقتصادي العاملي أسوأ حتى 

من أحدث التوقّعات األساسية التي صدرت عن صندوق النقد الدويل وأشارت إىل منو الناتج املحيل 

اإلجاميل بنسبة 2.7%، وبالتايل من شأن اإلبقاء عىل االتفاق أن مينح املصدرين عدًدا من الخيارات يف حال 

حصول صدمة عىل مستوى الطلب. إىل ذلك، قد يعيد العام 2022 التذكري مبا جرى خالل العام 2008، 

حني تخطت األزمة املالية العاملية التوقّعات وأّدت إىل انحدار حاد يف األسعار خالل فصل الشتاء، بعد 

تسجيلها مستويات قياسية قبل بضعة أشهر فقط.

خطط زيادة القدرة تختلف من حيث الحجم والجدوى

حتى يف الوقت الذي تقوم فيه دول مجلس التعاون بخفض اإلنتاج والبحث يف اعتامد الحصص نفسها 

لعام آخر، فإنها تواصل االستثامر بشكل كثيف يف زيادة قدرتها اإلنتاجية، ما يشري بشكل كبري إىل أنها ال 

تتوقّع اإلبقاء عىل الضوابط التي فرضتها مجموعة أوبك+ إىل أجل غري مسمى، وأن تشجع هذه الضوابط، 

طاملا أنه يتّم العمل بها، عىل إعادة تقييم مشاركة العبء يف العام 2023، من خالل تعديل خطوط 

األساس عىل سبيل املثال.

إن اإلمارات تحرز التقّدم األكرب عىل صعيد الخطط الطموحة لزيادة القدرة اإلنتاجية. ويف هذا اإلطار، 

كانت رشكة برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك( تخطط أساًسا لزيادة قدرتها اإلنتاجية ما بني 4 و5 ماليني 

برميل يوميًا بحلول العام 2030، لكنها أحرزت تقّدًما رسيًعا يف الحقول الرئيسية مثل حقل زاكوم العلوي 

حيث قامت برتسية عقدين يف مجال الحفر بقيمة 3.4 مليارات دوالر يف أغسطس. وأشارت تقارير 

إعالمية صدرت مؤخرًا إىل أنه تّم رفع البيانات املستهدفة بخمسة أعوام إىل العام 2025. عالوًة عىل ذلك، 

يُقال إنه يجري البحث حاليًا يف تحديد مستوى مستهدف جديد للعام 2030 عند 6 ماليني برميل يوميًا، 

أي حواىل نصف قدرتها اإلنتاجية الحالية وضعف الحصة التي حّددتها أوبك+. من جهتها، تعتزم اململكة 

ميكن تحقيق عائدات من االحتياطيات النفطية أثناء رحلة التحّول التي يخوضها قطاع الطاقة

قد يبدو مستغربًا مدى تركيز الدول املصدرة للنفط يف منطقة الرشق األوسط عىل زيادة قدرتها اإلنتاجية 

بعد إنتاجها خالل األعوام املاضية أحجاًما دون قدراتها الحالية إىل حّد كبري، ويف وقت تأخذ فيه هذه 

الدول مسألة تحّول القطاع عىل محمل الجد بشكل متزايد، وتقوم باالستثامر يف موارد الطاقة املتجددة 

والهيدروجني )انظر تقريرنا الصادر يف يوليو( واإلعالن عن مستهدفات صفر انبعاثات الكربون.

يشري األساس املنطقي إىل أنه حتى يف حال اقرتاب الطلب العاملي عىل النفط من ذروته وإمكانية بدء 

مساره التنازيل خالل النصف الثاين من العقد الجاري، تتمتّع املنطقة بقدرة تنافسية عالية عىل صعيد 

التكاليف اإلنتاجية من جهة، وكثافة انبعاث الكربون من جهة أخرى. وعليه، وبالتزامن مع تراجع الطلب 

العاملي، تبدو الفرصة –متاحةلزيادة اإلنتاج يف املنطقة، وتعزيز الحصة السوقية. يُذكر أن معظم الدول 

يف املنطقة تتمتّع بنسب إنتاج إىل احتياطي ستدوم عرشات السنني، لذلك من املنطقي تحقيق العائدات 

من هذه املوارد خالل مرحلة التحّول التي يخوضها قطاع الطاقة. وميكن يف مرحلة تالية إعادة استثامر 

اإليرادات املتأتية من إنتاج النفط يف موارد الطاقة املتجددة، ما يشري إىل أنها قد تساهم يف تقليص 

االستهالك املحيل للموارد الهيدروكربونية وتصدير قسم أكرب من اإلنتاج.

من املرجح أن يجعل ذلك إمكانية محافظة مجموعة أوبك+ عىل إجامع خالل العام 2023 أمرًا يف غاية 

الصعوبة، نظرًا إىل أن املنتجني يف منطقة الرشق األوسط يبحثون عن وسيلة للحفاظ عىل األدوات التي 

تساعد عىل إدارة توازن النفط العاملي بالتزامن مع إتاحة الفرص لزيادة إنتاجهم مبا يتامىش مع قدراتهم 

الحالية واملستقبلية.

https://www.pwc.com/m1/en/publications/middle-east-economy-watch/july-2022.html


املصدر: البنوك املركزية
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من املستبعد أن تساهم عمليات رفع املعدالت يف الحّد من وطأة التضخم يف املنطقة، الذي يكمن دون 

املستويات املسجلة يف الواليات املتحدة إىل حّد كبري، عىل أن يشهد اعتدااًل من دون الحاجة إىل أّي 

تدخل نقدي. لكن تربز بعض املخاوف حيال أال تكون املعدالت األكرث ارتفاًعا مناسبة يف هذه املرحلة من 

دورات حياة األعامل يف دول مجلس التعاون وأن تؤدي رمبا إىل تقليص اإلقراض وبالتايل النمو يف وقت 

تتطلع فيه هذه الدول إىل تعزيز االستثامر لتنويع اقتصادياتها غري النفطية، عىل الرغم من أن االزدهار 

االقتصادي الذي شهده العامل بني العامني 2005 و2008 أظهر أن سيناريو الجمع ما بني ارتفاع املعدالت 

والنمو املتني يف القطاع غري النفطي ال يزال عىل األقل ممكًنا يف دول مجلس التعاون.

املؤرشات االستباقية تشري إىل منو متني يف القطاع غري النفطي

برزت املؤرشات عىل تسجيل منو متني منذ مطلع العام 2022، حتى يف ظل ارتفاع املعدالت. ويف هذا 

اإلطار، عال النمو الفعيل يف القطاع غري النفطي خالل الربع الثاين يف ثالث من دول مجلس التعاون األربع 

التي كشفت عن بياناتها للربع الثاين، حيث ارتفع إىل 9.0% عىل أساس سنوي يف البحرين و9.7% عىل 

أساس سنوي يف قطر. كام حققت املؤرشات االستباقية عىل غرار مؤرشات مديري املشرتيات نتائج إيجابية 

جًدا، حيث سجلت املؤرشات يف ديب أعىل مستوياتها يف ثالث سنوات عند 57.7 نقطة يف أغسطس، رغم 

تراجع جميع مؤرشات مديري املشرتيات يف سبتمرب. 

تتمتّع البنوك يف املنطقة مبكانة متينة، وسط قلّة املؤرشات الدالة عىل القروض املتعرثة يف وقت تؤدي 

فيه معدالت الفائدة األكرث ارتفاًعا إىل تحسني صايف هوامش الفوائد. وعليه، تُعترب البنوك يف موقع 

مناسب يخولها مواصلة عمليات اإلقراض. كام متلك الحكومات يف دول مجلس التعاون فائًضا كبريًا يف 

امليزانية العامة بفضل ارتفاع اإليرادات النفطية التي ميكن استخدامها لدعم اقتصادياتها من خالل 

تقديم اإلعانات واإلنفاق. وبحسب ميزانية اململكة العربية السعودية للعام 2023، تعتزم اململكة رفع 

الحصة املخصصة لإلنفاق بنسبة 18% باملقارنة مع توقّعاتها السابقة. أما بالنسبة إىل املبادرات الحكومية 

فتشمل تعزيز املنشآت الصغرية واملتوسطة التي قد تشّكل محرّكًا للنمو وتساهم يف توليد فرص عمل. 

يف هذا اإلطار، يستعد بنك املنشآت الصغرية واملتوسطة السعودي ملنح قروض برشوط ميرسة، يف الوقت 

الذي أطلقت فيه وزارة االقتصاد يف اإلمارات املرحلة الثانية من برنامج موطن ريادة األعامل لتطوير    

الرشكات الناشئة.

من املرجح أن يصطدم هذا املسار ببعض العقبات. فقد يشهد قطاع البناء يف قطر وأقسام أخرى من 

االقتصاد غري النفطي تراجًعا بالتزامن مع اختتام بطولة كأس العامل يف كرة القدم، عىل أن يبلغ سوق 

العقارات املميز يف ديب ذروته يف نهاية املطاف. مع ذلك، تكتيس اآلفاق الواسعة النطاق يف املنطقة طابًعا 

أكرث إيجابية باملقارنة مع االقتصاديات الغربية وغريها من االقتصاديات التي ستكون عىل شفري الركود مع 

االقرتاب من العام 2023. وأشارت توقّعات صندوق النقد الدويل حول منو الناتج املحيل اإلجاميل الصادرة 

يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي لشهر أكتوبر إىل زيادة صافية بواقع 0.2 نقطة مئوية يف دول مجلس 

التعاون عموًما إىل 3.7% يف وقت متّت مراجعته إىل انخفاض يف معظم الدول حول العامل.

ارتفاعات معدالت الفائدة تتامىش مع معدالت الفائدة يف الواليات املتحدة

تقوم دول مجلس التعاون ربط عمالتها املحلية بالدوالر األمرييك، وعليه تجد هذه الدول نفسها مضطرة، 

وإىل حّد كبري، إىل محاكاة عمليات رفع معدالت الفائدة األمريكية. ومنذ مطلع العام 2022، متاشت 

هذه املعدالت مع االحتياطي الفدرايل حيث عمد إىل رفع املعدالت أربع مرّات حيث وصل املجموع إىل 

300 نقطة أساسية. أما االستثناء الوحيد فهو دولة الكويت التي تتمتّع بدرجة مرونة أكرب بقليل نظرًا إىل 

ربط عملتها بسلة من العمالت وبدأت الدورة مبعدالت أكرث ارتفاًعا إىل حّد كبري، لذلك عىل الرغم من 

رفعها املعدالت بواقع النصف مقارنًة باالحتياطي الفيدرايل، يكمن معدل الفائدة األسايس البالغة نسبته 

3% دون املجموع بواقع 25 نقطة أساسية فقط. هذا ومن املرجح أن يقوم االحتياطي الفيدرايل برفع 

املعدالت بواقع 75 نقطة أساسية مطلع نوفمرب، حيث ستقوم دول مجلس التعاون باملثل مرة أخرى.

معدالت فائدة السياسة النقدية الرئيسية

املصدر: الوكاالت الوطنية لإلحصاء؛ وتحليالت رشكة يب دبليو يس لقياس الدول حسب الناتج املحيل اإلجاميل، وإصدار التقديرات املتعلقة بدولة 

اإلمارات من خالل تطبيق توجهات ديب عىل السلة االتحادية
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 جائحة فيروس كورونا

بدء تفشي

شهدت معدالت التضخم يف دول مجلس التعاون تراجًعا طفيًفا بنسبة 4,3 % يف أغسطس  ، أقل  من 

نصف مستوى العديد من الدول الغربية. ومع ذلك ، فإن قطر تشهد طفرة قصرية األجل ، ال سيام يف 

اإليجارات ، يف الفرتة التي تسبق كأس العامل ، عندما شهد التضخم ارتفاًعا يف سبتمرب إىل 6.0%.. ويف هذا 

اإلطار، يتوقّع صندوق النقد الدويل أن يسجل معدل التضخم يف املتوسط 3.7% خالل العام 2022 وأن 

يرتاجع إىل 2.7% عام 2023، عىل أن يبقى عىل حاله عىل مقربة من 2% بني العامني 2024 و 2027 حول 

دول مجلس التعاون الخليجي.

كام ناقشنا يف تقريرنا لشهر مارس، تختلف العوامل التي تقود عجلة التضخم بني دولة وأخرى، وال 

يزال هذا االختالف قامئًا هذا العام. فقد شهدت جميع الدول مساهمة ملحوظة من أسعار املواد 

الغذائية )حيث ارتفعت بني 4% يف اململكة العربية السعودية و10.4% يف البحرين يف أغسطس(، لكنه 

كان للعوامل املحلية والقيم الرتجيحية املتنوعة التي تندرج ضمن سلة مؤرش أسعار املستهلك أثر كبري. 

وبالنسبة إىل األسعار يف قطاع املواصالت، فقد علت بشكل حاد يف اإلمارات فقط، يف حني حّددت الدول 

األخرى سقًفا ألسعار الوقود. أما بالنسبة إىل قطاع الرتفيه، الذي يشمل تكلفة الرحالت وتذاكر السفر 

أثناء اإلجازات، فكان محصوًرا بقطر وديب فقط. هذا وطرح التضخم الذي شهده قطاع السياحة يف 

البحرين مشكلة بشكل رئييس، لكنه اعترُب من بني النتائج اإليجابية التي نتجت عن تعايف قطاع السياحة. 

من جهته، اختلف أثر اإليجارات من دولة إىل أخرى حيث تراجعت أسعار اإليجارات بشكل طفيف 

يف البحرين فيام سجلت ارتفاًعا بنسبة 11% عىل أساس سنوي يف قطر خالل سبتمرب، ويُعزى ذلك إىل 

ارتفاع الطلب املؤقت عىل اإليجارات املتعلقة بالسكن واإلجازات يف موسم كأس العامل. يف غضون ذلك، 

ساهم الدوالر األمرييك الذي ازداد قوة يف التخفيف من وطأة التضخم املستورد بالنسبة إىل دول مجلس 

التعاون.

منطقة الرشق األوسط ليست محّصنة تجاه األزمات العاملية

يؤثر التباطؤ العاملي الناجم عن ارتفاع معدالت التضخم والفائدة يف دول الرشق األوسط، وذلك إىل 

جانب األثر املحتمل الذي قد يخلّفه يف األسواق النفطية. وال شّك يف أن الدول املستوردة للنفط مثل 

مرص، ولبنان، واألردن هي األكرث تأثرًا بهذا التباطؤ، إذ أنها تواجه عجزًا مزدوًجا شديًدا وتتطلع إىل 

صندوق النقد الدويل، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغريها من الجهات املانحة بحثًا عن دعم عىل 

مستوى التمويل.

يف املقابل، تحظى الدول املصدرة للنفط بدعم من أرباح التصدير، ما يشري إىل أن حساباتها الجارية متينة 

للغاية، وتحقق معظمها فوائض مالية ضخمة. يف هذا السياق، يتوقّع صندوق النقد الدويل أن يشّكل 

الفائض املجّمع الحايل لدول مجلس التعاون 17% من الناتج املحيل اإلجاميل هذا العام،  وأن يستحوذ 

التوازن املايل عىل 7% من النتاج املحيل اإلجاميل، عىل أن تحافظ جميع دول مجلس التعاون عىل الفوائض 

الحالية لغاية العام 2027، ومن املتوقّع أن تحافظ جميعها باستثناء البحرين، عىل هذه الفوائض املالية. 

لكن دول مجلس التعاون ال تزال تشهد معدالت تضخم مرتفعة، إىل جانب معدالت فائدة تواصل 

مسارها التصاعدي ما من شأنه يقيّد منو القطاع غري النفطي واالئتامن.

معدالت التضخم تبلغ أعىل مستوياتها منذ 11 عاًما

تشهد معدالت التضخم يف دول مجلس التعاون ارتفاًعا مطرًدا منذ منتصف العام 2021، حيث سجلت 

أعىل مستوياتها منذ 11 عاًما يف يوليو 2022 عند 4.5%. إذا ما استثنينا أثر التغيريات املرتبطة بنظام 

رضيبة القيمة املضافة )ال سيام البدء بتطبيق نظام رضيبة القيمة يف اململكة العربية السعودية واإلمارات 

يف يناير 2018، ومن ثم رفعها ثالث مرّات يف اململكة يف يوليو 2020(، وجدنا أن هذا املنحى التصاعدي 

قد انطلق مطلع العام 2019، حني تراجع معدل االنكامش اإلقليمي إىل مستوى منخفض بلغ -2.4% عىل 

أساس سنوي، باستثناء انخفاض طفيف ُسجل عند بداية جائحة فريوس كورونا.

معدالت التضخم يف دول مجلس التعاون )% عىل أساس سنوي(

https://www.pwc.com/m1/en/publications/middle-east-economy-watch/march-2022.html
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املصدر: الوكاالت الوطنية لإلحصاء، وتحليالت رشكة يب دبليو يس؛ مالحظة: البيانات الشهرية للعام 2022 ليست متوفّرة بعد لكل من اململكة 

العربية السعودية والكويت.

الرسم البياين للربع املحّدد

تجاوز عدد الزوار الوافدين إىل البحرين، وقطر، وديب، وُعامن يف مايو 2022 العدد املسجل خالل الشهر 

نفسه من العام 2019 وذلك للمرة األوىل منذ بدء الجائحة )مع العلم بأنه سبق لديب أن تخطت هذا 

املستوى يف شهر مارس بالتزامن مع اختتام فعاليات إكسبو ديب(. لكن األرقام لشهر مايو اعترُبت مضخمة 

بسبب عيد الفطر حيث قام العديد من السعوديني بزيارة الدول املجاورة، وتىل ذلك تراجًعا يف األعداد خالل 

يونيو. وعىل الرغم من ذلك، استقبلت معظم هذه الدول خالل الربع الثالث عدًدا أكرب من السياح باملقارنة 

مع 2019. أما ديب فشّكلت االستثناء الوحيد حيث مل يسجل عدد الزوار يف املتوسط إال 80% من األعداد 

التي حققتها يف 2019 بني شهري يونيو وأغسطس، أي أقل من املتوسط الذي سجلته خالل القسم األول من 

العام. وقد تكون موجة متحّور أوميكرون من فريوس كورونا من بني العوامل التي ساهمت يف هذا املنحى، 

حيث بلغت األعداد ذروتها يف اإلمارات لتعود وترتاجع بعد ذلك. غري أن بعض املؤرشات األخرى، مثل مكّون 

السياحة ضمن مؤرش مديري املشرتيات لديب، تدل عىل زخم قوي يف القطاع. ومن شأن بطولة كأس العامل 

لكرة القدم التي ستنطلق يف 20 نوفمرب أن توفّر بعض الزخم ليس لقطر فحسب، التي ستستضيف خالل 

شهر واحد فقط األعداد التي تستقبلها عادًة خالل ستة أشهر ويف ظل تسجيل مستويات مرتفعة من اإلنفاق 

قبل وصول الزوار، بل سيطال هذا الزخم كاًل من ديب، وُعامن، واململكة العربية السعودية التي ستستضيف 

بعض املشجعني. ومن املستبعد أن تحصد البحرين أّي منافع ملموسة نظرًا إىل عدم توفّر رحالت مبارشة بني 

البحرين وقطر حتى الساعة.

عدد السياح الوافدين )% من الشهر نفسه يف 2019(
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البيانات والتوقّعات: ترشين الثاين 2022

Sources: PwC analysis, National statistical authorities, IMF forecasts (WEO, Oct 2022). *UAE inflation is estimated from Dubai’s trends and the 
national basket weights, because no monthly national data has been published yet for 2022. Iraq’s is for July and Libya’s is for June.
Notes: The Middle East region is defined here based on PwC’s business coverage (which excludes non-Arab countries, Syria and Yemen).
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Data and projections: October 2022

املصادر: تحليالت رشكة يب دبليو يس، والهيئات الوطنية لإلحصاء، وتوقّعات صندوق النقد الدويل )تقرير آفاق االقتصاد العاملي، أكتوبر 2022(. *تّم إعداد تقديرات معدالت التضخم يف اإلمارات استناًدا إىل توّجهات ديب وسلة القيم الرتجيحية الوطنية نظرًا إىل عدم صدور أّي بيانات وطنية شهرية للعام 

2022 حتى الساعة. إن تقديرات العراق هي لشهر يوليو وتقديرات ليبيا لشهر يونيو.

مالحظات: يتّم تعريف منطقة الرشق األوسط هنا وفًقا لتغطية األعامل الخاصة برشكة يب دبليو يس )التي تستثني الدول غري العربية، وسوريا، واليمن(.


