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قتصادي االالنمو  آفاقحول حصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقعات املركز ال ملخصا يقدم هذا التقرير 

صياغة حيث يعتمد املركز في . م2017-2016مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة اقتصاد في األسعار اتجاهات و 

األداء و  ،االقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون ترابط السالسل الزمنية بين مؤشرات نماذج عددية مبنية على  علىالتوقعات 

 . ات الكبرى القتصاداالسلع األولية و أسواق في املتوقع 

 

نمو نفاق الحكومي وتراجع متأثرا بتقلص ال م 2016في عام راجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون تشير التوقعات إلى ت

استثمارات  تحسن في ثقة ومن ذلك وما يتبع  ،تنفيذ الدول األعضاء لسياسات التصحيح املالي غير أنه مع  ،السيولة املحلية

من نفس الوقت وفي  .باألسعار الثابتة %3.4م ليصل في حدود 2017فمن املتوقع أن يتحسن النمو في عام  عمال،قطاع األ 

ارتفاع أسعار و  عن املشتقات النفطية نظرا الجراءات رفع الدعم الحكوميارتفاعا طفيفا املستهلكين املتوقع أن ترتفع أسعار 

وتنامي الدين  ،سبيان في مستوياتها املنخفضة أسعار النفط الخامبقاء يشكل حيث  .لدى البنوك املحلية في دول املجلس الفائدة

 وتراجع املراكز املالية للعديد من االقتصاداتجلس التعاون، في الدول املصدرة للعمالة ملاالقتصادي النمو زيادة و العام، 

 . واملتوسط في اقتصادات مجلس التعاون خالل املدى القصيرالتي ستؤثر تطورات أبرز ال الكبرى 

  1 جدول  يتضمن
 
 2016 لألعوام جلس التعاون لدول الخليج العربيةباالقتصاد الكلي مل تعلقةامل التوقعات ألحدث ملخصا

 التي استند عليها. االفتراضاتات و التوقع منهجيةيقدم امللحق فيما ، لهذه التوقعات يليه شرح مختصر ، م2017و

 

 )%(. ، النمو السنوي م2017-2009: مؤشرات االقتصاد الكلي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 1جدول 

  

 توقع فعلي

2009 2010 2011 2012 2013 2014 */2015 

2016 2017 

 متوسط التوقعات املركز االحصائي متوسط التوقعات/** املركز االحصائي

النمو في الناتج املحلي 

 االجمالي باألسعار الثابتة

(2010=100) 

-1.4 5.1 8.7 5.8 3.3 3.5 3.0 2.0 2.3 3.4 2.6 

النمو في الناتج املحلي 

 االجمالي باألسعار الجارية
-19.1 18.8 26.4 9.8 2.6 1.4 -14.9 -11.0 - 6.6 - 

النمو في الناتج املحلي 

 النفطي باألسعاراالجمالي غير 

 (100=2010) الثابتة

2.0 4.1 6.2 6.5 5.7 5.2 4.3 3.5 - 3.9 - 

التضخم في أسعار املستهلكين 

 )باستثناء مجموعة السكن(
2.1 2.3 3.2 3.1 2.6 2.2 1.5 2.4 3.1 2.8 3.0 

 مننسبة كامليزان الجاري )

 الناتج املحلي اإلجمالي(
6.7 12.5 23.6 25.0 21.2 14.4 -0.83 -5.4 -6.3 -0.4 -0.9 

 ركز الحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.املصدر: امل

 /* بيانات أولية

 .م2016في يوليو  قليميةوالبنوك التوقعات املؤسسات الدولية أحدث /** متوسط التوقعات اعتمادا على 
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  باألسعار الثابتة  اإلجمالي املحلي الناتج نمو

تراجع معدل نمو الناتج املحلي الجمالي باألسعار الثابتة إلى  التوقعاتتشير 

ال األعمي وتراجع ثقة قطاع م متأثرا بتراجع االنفاق الحكوم2016خالل عام 

 معدل النمو أن يسجل املتوقع . حيث مناملحليةالسيولة تراجع النمو في و 

-2011أقل من متوسط النمو خالل الفترة ، وهو معدل م2016 في عام 2.0%

تنفيذ الدول األعضاء لسياسات التصحيح  غير أنه مع . %4.9م والبالغ 2015

النمو  املحافظة على معدل بين إطار سعيها لتحقيق التوازن  في ،املالي

 تحسن في ثقة ومن ذلك وما يتبع  ،االقتصادي واستدامة االنفاق العام

م 2017 في عامالنمو من املتوقع أن يتحسن ف ،استثمارات القطاع الخاص

وبشكل عام، يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون  .%3.4ليصل في حدود 

قدر م وامل2017و  2016أقل عن معدل النمو املتوقع لالقتصاد العالمي لعامي 

 .صندوق النقد الدوليتوقعات ، بحسب على التوالي %3.5و  %3.2 بـ

 

 
 االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاملصدر: املركز 

القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو من املتوقع أن يأخذ في املقابل، 

وقعات تظل تراجع أسعار النفط. حيث تشير هذه الفترة في االقتصادي في 

مو سينالقطاع غير النفطي أن إلى املركز الحصائي لدول مجلس التعاون 

 تمعدال ي وهم على التوالي، 2017و  2016 في عامي %3.9و  % 3.5 بمعدل 

-2011خالل الفترة الذي تحقق في القطاع غير النفطي أقل من متوسط النمو 

، مما يشير إلى األثر غير املباشر لتراجع أسعار النفط %5.6م والبالغ 2015

قطاعات البناء من املتوقع أن تقود و . التعاون  اقتصاد دول مجلسعلى 

ي فاالقتصادي ملجلس التعاون والتشيد والنقل والتخزين واملواصالت النمو 

 م.2017و  2016العامين 
 

 املصدر: املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 باألسعار الجارية  اإلجمالي املحلي الناتج نمو

الجارية  باألسعار الجمالي املحلي الناتج املركز االحصائي بأن توقعات شيرت

م وذلك بصورة أقل من معدل االنكماش 2016 عام في %11 بنسبة سينكمش

 املحلي يتأثر معدل النمو في الناتجو . تقريبا %15م والبالغ 2015في عام 

تراجع حيث أسعار النفط،  بتغيربدرجة كبيرة  الجارية األسعارب الجمالي

)من  تقريبا %50م بنسبة 2015و  2014عامي بين سعر سلة أوبك متوسط 

ع ستمر في التراجي، ومن املتوقع أن دوالر للبرميل( 49.5دوالر للبرميل إلى  96.3

حسب و  .دوالر للبرميل 41صل إلى يل م2016و  2015بين عامي  %17بنسبة 

أن أمل املمن في أسواق السلع األولية،  ؤسسات الدولية املختصةتوقعات امل

، م2016عن مستواه في عام  %16م بنسبة 2017ر النفط في عام يتحسن سع

 %6.6 إلى الجارية  الجمالي باألسعار املحلي الناتجمما يرفع توقعات النمو في 

  .م2017 عام في

 

 
 املصدر: املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 في أسعار املستهلكين التضخم

 أسعار في مؤشر بالتغير السنوي )مقاسا التضخم معدل يبلغ أن يتوقع

وهي معدالت  م2017عام  في %2.8م و 2016 عام في %2.6 املستهلكين( نحو

حيث . %2.5 م والبالغ2015-2011في الفترة  أعلى بقليل عن متوسط التضخم

ية عن املشتقات البترولاملتعلقة بتخفيض الدعم  ةسياسات الحكوميال أن

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض االيرادات غير النفطية من جهة و زيادة و 

ين حصعودا على أسعار السلع والخدمات. في من جهة أخرى، ستؤثر  املحلية

ي التضخم العالمي املتوقع فاعتدال تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى 

توقعات و  (،على التوالي %3.4و  %3.2معدالت إلى يصل ل)م 2017و  2016عام 

، خالل املدى القصير محافظة الدوالر على مستواه أمام العمالت الرئيسيةب

في دول  املستورد التضخممخاطر إلى تقليل تشير تجاهات مجمل هذه ال

 . مجلس التعاون 

 

 

 
 املصدر: املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 امليزان الجاري 

م ليصل إلى عجز بنسبة 2016في عام  الجاري  امليزان يتراجع أن املتوقع من

 تراجع الصادراتنتيجة  من الناتج املحلي الجمالي باألسعار الجارية 5.4%

أن يتحسن م من املتوقع 2017في عام ومع تحسن أسعار النفط . السلعية

من الناتج املحلي الجمالي باألسعار  %0.4 عجز بنسبة ليصل إلىامليزان الجاري 

)املرتبطة بشكل  السلعية الصادرات تراجعحيث يؤثر . نفس العامفي الجارية 

 وزيادة ،السلعية والخدمية وزيادة الوارداتوالغاز(  النفط كبير بأسعار

 ومنمليزان الجاري. في تعميق العجز في ا الخارج إلى وافدةال لةحويالت العمات

 ميزان املدفوعات العامتراجع إلى املتوقع أن يؤدي العجز في امليزان الجاري 

ي عامي ألجنبية فامن العمالت  االحتياطياتمستوى وانخفاض ملجلس التعاون 

 م.2017و  2016

 

 

 
 املصدر: املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 ستؤثر على التوقعات أبرز العوامل التي

يتأثر نمو اقتصاد مجلس التعاون هبوطا في املدى القصير من املتوقع أن 

وما  النفط العاملية ستمرار تراجع أسعارا : عدة عوامل، أبرزهابـواملتوسط 

ائدة سعر الف رفع، يترتب عليه من خفض االنفاق الحكومي في دول املجلس

 كسلسلة من عملية تطبيع السياسة النقدية لالحتياطي الفيدرالي األمريكي

كاليف ارتفاع ت، و تراجع استثمار القطاع الخاص، للواليات املتحدة األمريكية

 . تمويل العجز في امليزان الحكومي

الضغوط زيادة وفي املقابل، من املتوقع أن تساهم العوامل التالية في 

التعاون: السياسات أسعار السلع والخدمات في مجلس على التضخمية 

زيادة ات اجراءالحكومية املتعلقة بتخفيض الدعم على املنتجات البترولية و 

القروض الشخصية  زيادة تكاليف تمويلااليرادات العامة غير النفطية، 

النمو التصاعدي في الدول املصدرة للعمالة ملجلس التعاون اتجاه والتجارية، و 

 .في مجلس التعاون الوافدة العمالة في أجور  امما يسبب ارتفاع

 

 
 

أبرز العوامل التي ستؤثر على توقعات النمو في الناتج املحلي اإلجمالي ومعدل 

 التضخم في أسعار املستهلكين ملجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر: تقديرات املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 العاملية أسعار النفط

 النفط الخام املحدد األهم في معدل نمو اقتصاد مجلس التعاون.يمثل سعر 

 توقعات صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية وكذلك العقود تشير

 بصورة تدريجية النفط أسعار تعافي في أسواق السلع األولية إلى املستقبلية

ت التوقعاهذه م. غير أن 2017في عام  دوالرا للبرميل 55و  50 تراوح بينلت

محفوفة بدرجة عالية من عدم اليقين. حيث من املتوقع أن تستمر العوامل 

 املعروض نمو يفالزيادة  تضغط هبوطا على أسعار النفط واملتمثلة في التي 

 منطقة في للنفط املصدرة البلدان العديد من محافظةمع  العالمي النفطي

الوقت  في العالية، إنتاجها مستويات على وشمال إفريقيا األوسط الشرق 

 كبرى الدول املستوردة للنفط  ومناالقتصادي لنمو التراجعا في  يشهدالذي 

 أهمها الصين ودول االتحاد األوروبي.

 دوالر 10 قيمةتشير تقديرات النماذج العددية الى أن ارتفاع سعر النفط ب

لجمالي امريكي في املتوسط السنوي سيصاحبه تحسن في نمو الناتج املحلي أ

باألسعار الثابتة القتصاد مجلس التعاون بنحو نصف نقطة مئوية في نفس 

 .قطاع األعمالتوسع استثمارات نتيجة زيادة النفاق الحكومي و  ،السنة

 

 

 
 املصدر: صندوق النقد الدولي 

 

 

 

التضخم في أسعار معدل زيادة 

 المستهلكين

في الناتج النمو معدل انخفاض 

 باألسعار الثابتةالمحلي االجمالي 

 المنتجات النفطية نرفع الدعم ع 

 في البنوك ارتفاع أسعار الفائدة 

  النمو في الدول المصدرة للعمالة

 التعاون مجلس لدول

 انكماش االنفاق الحكومي 

 تراجع استثمار القطاع الخاص 

 تفاع تكاليف تمويل العجز في ار

 الميزان الحكومي
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 هوافتراضات وقعالت منهجية

خالل نماذج عددية تعتمد  من اتجاهات األسعار ملجلس التعاون لدول الخليج العربيةالجاري الخارجي، و امليزان و  ،النمو االقتصادي توقعات استخالص جرى 

سمية املتوفرة باستخدام البيانات الر من دول املجلس على ترابط السالسل الزمنية بين املؤشرات االقتصادية املختلفة. حيث يتم بناء نموذج عددي لكل دولة 

مجلس التعاون  على مستوى  حساب توقعات النموبعدها الدولية للتغيرات في أسواق السلع األولية والنمو في االقتصادات الكبرى. ويتم  وتوقعات املصادر

رت معايرة ملجلس التعاون. كما ج باألسعار الثابتة  الجمالي املحلي بيانات الناتج في دولة كل اقتصاد مساهمة تمثل بأوزان املرجحة النمو معدالت باستخدام

م على افتراضات متعلقة بمؤشرات خارجية كما 2017-2016تعتمد توقعات الفترة . و ؤسسات الدولية والبنوك االقليميةالتوقعات املستخلصة بتوقعات امل

  .2هو موضح في جدول 

   املؤشرات الخارجية: افتراضات 2جدول 

 2017 2016 املصدر املؤشر

 ،سعر نفط برنت ودبي وغرب تكساس(متوسط سعر النفط الخام )متوسط 

 دوالر  أمريكي

ادارة صندوق النقد الدولي، 

 معلومات الطاقة األمريكية
43 52 

 (%) معدل النمو السنوي للناتج املحلي االجمالي العاملي باألسعار الثابتة
آفاق االقتصاد العالمي )صندوق 

 النقد الدولي(
3.2 3.5 

 (%) في الواليات املتحدة األمريكية معدل التضخم في أسعار املستهلكين
ة األمريكيمكتب الواليات املتحدة 

 لحصائيات العمل
0.6 1.5 

 136 139 صندوق النقد الدولي ( 100=2005مؤشر السلع األولية غير النفطية )
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