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تقديم

اجتماعيــة  قطاعــات  حــول  متخصصــة  تحليليــة  ودراســات  تقاريــر  بإجــراء  المركــز  يقــوم 

واقتصاديــة ذات أهميــة بالغــة لراســمي السياســات ومتخــذي القــرارات تســاهم فــي تحويــل 

الرقــم اإلحصائــي  المجــرد إلــى معلومــة ممــا ييســر علــى القيــادات اتخــاذ القــرارات الســليمة 

ــر  ــى آخ ــوء عل ــر الض ــذا التقري ــلط ه ــياق، يس ــذا الس ــن ه ــق.  وضم ــى الحقائ ــتندة عل المس

التطــورات فــي االقتصــاد الكلــي علــى مســتوى مجلــس التعــاون خــالل الفتــرة 2011 - 2016م 

بشــكل عــام، والتطــورات فــي العــام 2016م بشــكل خــاص، مــع استشــراف آفــاق واتجاهــات 

ــب.  اقتصــاد مجلــس التعــاون فــي المســتقبل القري

ــي  ــتوى الدول ــى المس ــي عل ــاد الكل ــاق االقتص ــورات وآف ــرز تط ــى أب ــر إل ــرق التقري ــث يتط  حي

واإلقليمــي والتــي يتأثــر بهــا وتؤثــر علــى اقتصــاد مجلــس التعــاون. ويقــدم التقريــر التوقعات 

التــي أعدهــا المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون ألداء اقتصــاد مجلــس التعــاون خــالل 

ــي باألســعار الثابتــة  ــج المحلــي اإلجمال ــرة 2017-2018م والتــي تشــمل النمــو فــي النات الفت

ــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي باألســعار الثابتــة، والتضخــم،  ــة، والنمــو فــي النات والجاري

والحســاب الجــاري مــن ميــزان المدفوعــات. كمــا يتنــاول التقريــر بالتفصيــل تطــورات االقتصــاد 

الكلــي فــي دول مجلــس التعــاون فــي العــام 2016م مــن خــالل عــدد مــن المحــاور الرئيســية 

ــة، والتضخــم فــي  ــي باألســعار الثابتــة والجاري ــج المحلــي اإلجمال مــن أبرزهــا النمــو فــي النات

أســعار المســتهلكين، والتجــارة الخارجيــة والقطــاع المالــي والنقــدي و ميــزان المدفوعــات و 

االســتثمار األجنبــي و تحويــالت العامليــن فــي دول مجلــس التعــاون، والماليــة العامــة وســوق 

العمــل وتوطيــن الوظائــف.
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   تشــير التوقعــات التــي أعدهــا المركــز االحصائــي الخليجــي ألداء اقتصــاد دول 
مجلــس التعــاون خــالل الفتــرة 2017-2018م إلــى تباطــؤ النمــو في الناتــج المحلي 
ــرًا  ــى معــدل 2.1 %، متأث ــة فــي العــام 2017م ليصــل إل ــي باألســعار الثابت اإلجمال
ــاج النفــط التــي قامــت بهــا دول مجلــس  بتراجــع اإلنفــاق العــام وبتخفيضــات إنت

التعــاون.

   مــع تنفيــذ خطــط إصــالح الماليــة العامــة مــن خــالل تحســين فعاليــة اإلنفــاق العــام، 

وتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، وبرامــج تحفيــز النمــو فــي القطاعــات غيــر 
النفطيــة، ومــا يتبعــه مــن تحســن فــي بيئــة األعمــال، فــإن التوقعــات تشــير إلــى 
ــام 2018م  ــي ع ــة ف ــي باألســعار الثابت ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات تحســن النمــو ف

ــى معــدل 3.2 %.   ليصــل إل

ــوا  ــاون نم ــس التع ــدول مجل ــة ل ــعار الثابت ــي باألس ــي اإلجمال ــج المحل ــق النات    حق

بلغــت نســبته 2.4 % فــي العــام 2016م.

   3.1 % نمــو االقتصــاد العالمــي فــي العــام 2016م مقارنــة بنســبة نمــو قدرهــا

     3.4 % فــي العــام 2015م، حيــث حققــت االقتصــادات المتقدمــة فــي العــام 2016م 
معــدل نمــو بلــغ 1.7 %، مقابــل معــدل نمــو بلغــت نســبته 4.1 % فــي الــدول 

الصاعــدة والناميــة. 

   ارتفعــت األســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة والمعــادن بشــكل ملحــوظ مــع االرتفاع 
النســبي ألســعار النفــط الخــام خــالل الفترة أغســطس 2016 – فبرايــر 2017م، ففي 
ــي ــادن بحوال ــعار المع ــت أس ــي 17.5 % ارتفع ــط بحوال ــعار النف ــت أس ــن ارتفع حي

    23.6 % وأسعار المواد الغذائية بحوالي 4.3 % لنفس الفترة.

   3.6 % و 3.7 % النمــو المتوقــع فــي االقتصــاد العالمــي فــي العــام 2017م و 

2018م علــى التوالــي حيــث مــن المتوقــع اســتمرار النمــو المرتفــع فــي اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مــع التعافــي التدريجــي فــي اقتصــادات 
ــدول المتقدمــة وارتفــاع تدريجــي فــي أســعار المــواد األوليــة.   ال
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   53.0 دوالر أمريكــي للبرميــل متوســط الســعر المتوقــع لخــام برنــت فــي العــام 2018م، 

تعــادل  عــن مســتويات  أقــل  األســعار  تظــل  بــأن  المختصــة  األبحــاث  مراكــز  وتتوقــع 
الميزانيــات العامــة بالنســبة لمعظــم البلــدان المصــدرة للنفــط. ممــا يشــير إلــى أن 
أولويــات السياســات االقتصاديــة فــي األعــوام 2017 2018-م فــي دول مجلــس التعــاون 

ــة. ــة الحكومي ــي الميزاني ــز ف ــل العج ــى تموي ــتركز عل س

   جــاء اقتصــاد دول مجلــس التعــاون فــي المرتبــة الثانيــة عشــر عالميــً مــن حيــث قيمــة 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة خــالل العــام 2016م، حيــث بلــغ  1,356.3مليــار 
دوالر أمريكــي.

   انخفــض معــدل التضخــم الســنوي بأســعار المســتهلكين )بإســتثناء مجموعة الســكن( 
ــع  ــيً م ــي، تماش ــى التوال ــبة 1.7 % و1.6 % عل ــغ نس ــي 2015م و2016م ليبل ــالل عام خ

اتجــاه التراجــع فــي معــدل التضخــم خــالل الفتــرة 2011-2016م.

   اســتطاعت دول مجلــس التعــاون التعامــل مــع تداعيــات انخفاض أســعار النفــط العالمية 
ــك بفضــل الفوائــض الماليــة التــي حققتهــا، خاصــة فــي الســنوات 2002 – 2013م،  وذل

والتــي تمــت االســتفادة منهــا لتغطيــة انخفــاض اإليــرادات وتمويــل اإلنفــاق الحكومــي.

   تقــوم دول مجلــس التعــاون بإصالحــات اقتصاديــة هيكلية ومراجعة شــاملة للسياســات 
االقتصاديــة، والبحــث عــن مصــادر جديــدة لتمويل مشــاريع البنيــة التحتية.

   يتســم ســوق العمــل فــي دول مجلــس التعاون بســمات مشــتركة تجعله يواجــه تحديات 
وصعوبــات تتمثــل فــي زيــادة حجــم العمالــة الوافــدة واالرتفــاع فــي معــدالت البطالــة بيــن 

المواطنيــن لــدول مجلــس التعاون. 

ــة للمواطنيــن بيــن دول مجلــس التعــاون خــالل العــام 2016م     تفــاوت معــدالت البطال
حيــث تراوحــت بيــن 1.0 %  و12.1 %.  وتشــير البيانــات أيضــً إلــى وجــود تبايــن فــي 

معــدالت البطالــة بيــن الذكــور واإلنــاث المواطنيــن، حيــث تراوحــت الفجــوة بيــن الجنســين 
ــة  ــعودية و 0.5 نقط ــة الس ــة العربي ــي المملك ــور ف ــح الذك ــة لصال ــة مئوي ــن 28.8 نقط بي

ــة قطــر.  ــة فــي دول مئوي

   بلغــت نســبة توطيــن الوظائــف فــي دول مجلس التعاون 30.7 % فــي العام 2016م مقارنة 
ــف مــن القــرارات والسياســات  ــر توطيــن الوظائ بنســبة 33.6 % فــي العــام 2011م. ويعتب
التــي أكــد عليهــا المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون والتــي عملــت دول المجلــس علــى 

تطبيقهــا بشــكل تدريجــي فــي القطاعيــن الحكومــي واألهلــي.

   تحتــاج فكــرة التــوازن فــي التوظيــف بيــن القطاعيــن الحكومــي واألهلــي فــي دول مجلــس 
التعــاون إلــى مزيــد مــن الجهــد لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية المنشــودة. 

   1.0 % معــدل النمــو فــي عــرض النقــد بمفهومــه الضيــق خــالل العــام 2016م وهــو معــدل 

أقــل بكثيــر مــن معــدالت النمــو التــي تحققــت فــي العاميــن 2013م و2014م والتــي بلغــت 
16.3 % و14.6 %،  ويعــزى التراجــع فــي معــدالت نمــو الســيولة المحليــة فــي دول مجلــس 

التعــاون إلــى تراجــع اإلنفــاق العــام متأثــرًا بانخفــاض االيــرادات النفطيــة.

ــالل  ــاون خ ــس التع ــع دول مجل ــي جمي ــي ف ــي المحل ــان المصرف ــو االئتم ــدل نم ــع مع    تراج
العــام 2016م مقارنــة بالعــام 2015م و مقارنــة بمتوســط النمــو خــالل األعــوام 2012-2015م، 
ــام  ــالل الع ــي خ ــي المحل ــان المصرف ــو االئتم ــدل لنم ــى مع ــر أعل ــة قط ــجلت دول ــث س حي
2016م بلــغ 12.6 %، فــي حيــن بلــغ أقــل معــدل نمــو لالئتمــان المصرفــي فــي عــام 2016م 

فــي دولــة الكويــت بمعــدل 1.4 %.  

   تبايــن فــي اتجــاه النمــو فــي الودائــع البنكيــة خــالل العــام 2016م بيــن دول مجلــس 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  النمــو فــي دولــة قطــر ودولــة  ارتفــع  التعــاون، ففــي حيــن 
ــى 11.8 % و 6.2 % و ــة بالعــام 2015م ليصــل إل ــي العــام 2016م مقارن ــت ف ــة الكوي ودول
    1.7 % علــى التوالــي، انخفــض النمــو فــي دول مجلــس التعــاون األخــرى. وبلــغ أقــل نمــو فــي 

الودائــع البنكيــة خــالل العــام 2016م فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمعــدل 0.8 %.
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   تحســن المؤشــر العــام ألســواق المــال فــي دول مجلــس التعــاون تحســنً معتــدالً خــالل 
العــام 2016م بعــد التراجــع الملحــوظ خــالل العــام 2015م، ممــا يشــير إلــى تحســن ثقــة 
المســتثمرين. حيــث حققــت جميــع أســواق المــال فــي دول مجلــس التعــاون نمــوًا خــالل 
ــراوح بيــن معــدل 12.1 % فــي ســوق دبــي لــأوراق الماليــة و 0.1 % فــي  العــام 2016م، ت

ســوق قطــر لــأوراق الماليــة )مقاســً بمعــدل النمــو فــي المؤشــر العــام للســوق(. 

   32.0 % و 28.0 %  تراجــع قيمــة التــداول فــي أســواق األوراق الماليــة فــي دول مجلــس 

التعــاون خــالل عامــي 2015م و 2016م، )باســتثناء ســوق األوراق الماليــة فــي مملكــة 
ــام 2016م(.   ــي الع ــداول ف ــة الت ــي قيم ــوًا ف ــهدت نم ــي ش ــن الت البحري

   انخفضــت مســاهمة االيــرادات النفطيــة مــن 84.1 % فــي العــام 2010م إلــى 60.4 % 
فــي العــام 2016م )بســبب تراجــع األســعار العالميــة للنفــط والتوســع النســبي فــي 
مصــادر االيــرادات غيــر النفطيــة(، مقابــل نمــو مســاهمة اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي مجمــل 
اإليــرادات الحكوميــة لمجلــس التعــاون، مــن 15.9 % فــي العــام 2010م إلــى39.6 % فــي 

العــام 2016م. 

   12.9 % معــدل تراجــع قيمــة الصــادرات الســلعية لــدول مجلــس التعــاون فــي العــام 

2016م، فمنــذ منتصــف العــام 2014م ســجلت صــادرات دول مجلــس التعــاون تراجعــً 

ــر فــي أســعار النفــط العالميــة. وبالمثــل، انخفضــت واردات دول  نتيجــة لالنخفــاض الكبي
مجلــس التعــاون الســلعية فــي العــام 2016م، حيــث ســجلت كل دول مجلــس التعــاون 

ــبته 8.5 %. ــت نس ــلعية بلغ ــا الس ــي وارداته ــً ف ــً إجمالي انخفاض

   43.1 مليــار دوالر أمريكــي تقريبــً قيمــة العجــز فــي الحســاب الجــاري مــن ميــزان المدفوعــات 

لمجلــس التعــاون فــي العــام 2016م وهــو مــا يعــادل 3.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
باألســعار الجاريــة لمجلــس التعــاون. حيــث أظهــر الحســاب الجــاري فــي مجلــس التعــاون 
تراجعــا خــالل الفتــرة 2012-2016م، وزادت حــدة التراجــع بصــورة كبيرة فــي العامين 2015م 
و2016م حيــث تحــول الفائــض الــذي تحقــق خــالل الســنوات 2012-2014م إلــى عجــز نتيجــة 
ــرز العوامــل التــي أدت إلــى ارتفــاع العجــز فــي  التراجــع الحــاد فــي أســعار النفــط. ومــن أب
الحســاب الجــاري لمجلــس التعــاون تراجــع الفائــض فــي ميــزان الســلع والنمــو المســتمر 

فــي حجــم تحويــالت العامليــن إلــى بلدانهــم األصليــة. 

   صافــي الدخــل األولــي فــي ميــزان المدفوعات)الدخــل مــن االســتثمارات واألصــول الماليــة( 

يشــكل تدفقــً إلــى داخــل دول مجلــس التعــاون فــي العــام 2016م فــي كل مــن اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت، بينمــا يشــكل تدفقــً 
إلــى خــارج دول مجلــس التعــاون فــي كل مــن مملكــة البحريــن وســلطنة عمــان ودولــة 

قطــر.

   تراجــع صافــي االســتثمار األجنبــي المباشــر لمجلــس التعــاون فــي العــام 2016م )األصــول 
األجنبيــة المملوكــة مــن قبــل دول مجلــس التعــاون خــالل الســنة مخصومــً منــه تملــك 
المســتثمرين األجانــب لأصــول المحليــة( ليصــل إلــى 13.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي 
العــام 2016م متراجعــً مــن مســتوى 22.5 مليــار دوالر فــي أمريكــي فــي العــام 2015م. 
فــي حيــن ارتفعــت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة داخــل مجلــس التعــاون فــي العــام 

2016م لتصــل إلــى 4.7 مليــار دوالر أمريكــي. 

   تراجــع صافــي االســتثمار األجنبــي لمجلــس التعــاون فــي المحافــظ خــالل عامــي 2015م 
و2016م )إجمالــي تملــك دول مجلــس التعــاون لأصــول األجنبيــة مخصومــً منــه تملــك 
األجانــب لأصــول المحليــة فــي دول مجلــس التعــاون( مــن مســتوى 37.0 مليــار دوالر 
أمريكــي فــي العــام 2015م ليصــل إلــى 12.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2016م. 

   بلــغ مجمــوع تحويــالت العامليــن الوافديــن فــي مجلــس التعــاون إلــى بلدانهــم األصليــة 
111.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2016م وهــو مــا يشــكل 32.6 % مــن مجمــوع 
ــى  ــن إل ــن الوافدي ــالت العاملي ــة تحوي ــكل قيم ــم. وتش ــي العال ــن ف ــالت المهاجري تحوي
ــعار  ــي باألس ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــارب 8.2 % م ــا يق ــاون م ــس التع ــارج دول مجل خ

ــام 2016م. ــي الع ــاون ف ــس التع ــة مجل ــة لكتل الجاري

   1.0 %معــدل نمــو تحويــالت العامليــن إلــى خــارج مجلــس التعــاون فــي العــام 2016م، 

وبلــغ أعلــى نمــو فــي تحويــالت العامليــن خــالل العــام 2016م فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة بنســبة 6.0 %، فــي حيــن تراجعــت قيمــة تحويــالت العامليــن فــي ســلطنة 

ُعمــان بنســبة 6.5 %..
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نظرة على أداء االقتصاد العالمي 
واالقتصاد اإلقليمي واآلفاق المستقبلية 

القسم األول
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1.1   

، مقارنة م2016في العام % 3.1باألسعار الثابتة نحو العالمي بلغ معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 

لغ بالقتصادات المتقدمة معدل نمو ا حققتحيث (. 1)جدول  م2015في العام % 3.4بنسبة نمو قدرها 

ت االقتصاداواقتصادات األسواق الصاعدة في % 4.1مقابل معدل نمو بلغت نسبته م، 2016عام % 1.7

تصادات في أداء القطاع الصناعي والتجاري خاصة في االق تحسنا   م2016وشهد منتصف العام  .النامية

حيث من   م.2017على أداء االقتصاد العالمي في العام  يا  ايجاب المتقدمة مما يتوقع أن يكون له أثرا  

 م على التوالي.2018و  م2017 عاميفي % 3.7و % 3.6المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بمعدل 

ت النامية كما تشير التوقعات إلى استمرار النمو المرتفع في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادا

وتزايد لية مع التعافي التدريجي في اقتصادات الدول المتقدمة وارتفاع تدريجي في أسعار المواد األو

 اإلنفاق االستثماري في القطاع الحكومي والخاص.
 

 

12015201620172018
%

 متوقع فعلي 

 م2018 م2017 م2016 م2015 الموضوع

 3.7 3.6 3.1 3.4 العالمي االقتصاد

 2.0 2.2 1.7 2.1 االقتصادات المتقدمة 

 4.9 4.6 4.1 4.2 والنامية االقتصادات الصاعدة

 3.2 2.2 5.1 2.6 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 4.0 4.2 2.4 2.8 التبادل التجاري للسلع والخدمات 

 0.2- 17.4 15.7-  -47.2 أسعار النفط

 0.5 7.1 1.9- 17.4- عدا الوقود-األولية أسعار السلع 

 1.7 1.7 0.8 0.3 أسعار المستهلكين في االقتصادات المتقدمة

 4.4 4.2 4.4 4.7 والنامية*صاعدة المستهلكين في االقتصادات الأسعار 
 مالحظة: * عدا االرجنتين وفنزويال

 م2017 لعام المصدر: صندوق النقد الدولي، أكتوبر
 

 

، معززة بحجم الزيادة في م2016عام الالنصف الثاني من  فيمريكي رتفعت الثقة في أداء االقتصاد األوا
وعلى الرغم من حالة ، خالل نفس الفترة في الطلب الكلي جيدا   ا  منطقة اليورو نمووشهدت  .1الموجودات

 لعام بي في يونيووعدم اليقين في المملكة المتحدة بعد التصويت لصالح االنفصال عن االتحاد األور
ساهم ارتفاع قطاع حيث  اإلنفاق بزيادة معززا  ، حافظ االقتصاد العالمي على اتجاه النمو م2016

 ني.القتصاد اليابال نسبيا  ألداء الجيد في تعزيز االصادرات 

حققت الصين  فقد. واالقتصادات النامية متباينا   الصاعدةظل األداء االقتصادي في األسواق  ،في المقابل
اط ، وتباطأ أيضا النشم2015 العام في %6.9، مقارنة بنمو قدره م2016 العام في% 6.7قدره  نموا  

 عامال في% 8.0مقارنة بنمو قدره م 2016في العام % 7.1بلغت نسبة نموه حيث االقتصادي في الهند، 
 . م2015

، م2015العام ولم يتمكن من تجاوز الركود الذي يعاني منه منذ  وظل أداء االقتصاد البرازيلي ضعيفا  
، مقارنة بنسبة انخفاض %6.3بنسبة  م2016في العام  يةباألسعار الجار فانخفض الناتج المحلي اإلجمالي

االقتصاد البرازيلي من ارتفاع في الدين فبجانب األزمة السياسية، يعاني . م2015في العام % 3.9بلغت 
، وزيادة باألسعار الجارية من الناتج المحلي اإلجمالي% 7.0العام وارتفاع تكلفة خدمته بما يصل إلى 

 . 2%10.5التضخم بنسبة 

1.2  

م، 2008عام من حيث الحجم منذ األزمة المالية في ال األولية  دنى نمو لتجارة السلعأ م2016العام شهد 

  م.1980منذ عام  % 4.7فقط مقارنة بمتوسط النمو السنوي البالغ % 1.3بنسبة  تحيث ارتفع

لمية، فإن وعلى الرغم من الزيادة في حجم التجارة العالمية للبضائع، كما أوضحت منظمة التجارة العا

ر ليون دواليتر 15.5%، حيث بلغت قيمتها 3.3انخفضت بحوالي العالمية قيمة الصادرات والواردات 

 .م2016عام الأمريكي في 

                                                           
اكم الموجودات غير يؤدي ذلك إلى ترالطلب  من أكبر اإلنتاج عندما يكونف .اإلجمالي المحلي الناتج تؤثر الموجودات )المخزون( على ، 1

 تراكم. وتيةاالقتصاد الدورة مناإلنتاج. وتراكم الموجودات أو تقلصها يضاعف  صالمباعة. وتراكم الموجودات يؤدي بدوره إلى تقلي
 .وتنخفض في أوقات االنكماش أوقات االزدهار في الموجودات

 م2017مجلة االكونومست، يناير  2
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 %20.0بنسبة ، إال أنها ارتفعت م2016في العام % 15.7وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط بحوالي 

على خفض اإلنتاج وتوقعات  م، بعد اتفاق دول منظمة أوبك2017فبراير  – م2016في الفترة أغسطس 

 ارتفاع الطلب العالمي على النفط.  

 هذابق ينطو %.19.0وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، واليابان، والواليات المتحدة بحوالي 

التجارة منظمة ت حيث تشير بياناعلى أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمعادن.  تجاه أيضا  اال

بلغت نسبته  ليا  إجما أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمعادن شهدت انخفاضا  العالمية إلى أن 

 ، زادت أسعار المعادنم2017فبراير – 2016الفترة أغسطس  خالل، غير أنه م2016في العام  2.2%

لفائدة امعززة بارتفاع االستثمار في القطاع العقاري في الصين وتوقعات تخفيض أسعار  %23.6بحوالي 

خفاض خاصة بعد ان %4.3في الواليات المتحدة األمريكية، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بحوالي 

نفط الخام، لوتشير التوقعات إلى تعافي تدريجي في أسعار ازون من الحبوب والزيوت النباتية. كمية المخ

 .م2018في العام بعدها وتستقر  م2017عام الفي  %17.5حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 

عام الفي  %7.1وبصورة موازية، تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار السلع األولية غير النفطية بنسبة  

م 2017فبراير – 2016خالل الفترة أغسطس  أسعار السلع األساسيةساهمت الزيادة في وقد  .م2017

نسبة بارتفعت اسعار المستهلكين في االقتصادات المتقدمة حيث إلى ارتفاع في أسعار المستهلكين. 

  .%0.3والذي زادت األسعار فيه بنسبة  م2015، بالمقارنة بالعام 0.8%

. م2015ام والنامية بنسبة تقل عن الع لصاعدةاالقتصادات اسعار المستهلكين في أفي المقابل، ارتفعت 

يه سعار فوالذي زادت األ م2015ارنة بالعام ، بالمقم2016في العام  %4.4حيث ارتفعت بنسبة بلغت 

و  م2017تحافظ أسعار المستهلكين على نفس االتجاه خالل العامين ومن المتوقع أن  .%4.7 بنسبة

سرع أوبصورة ( سنويا   %1.7)بنسبة في االقتصادات المتقدمة  ل نسبيا  بسرعة أقترتفع ، حيث سم2018

 (. 1)جدول  سنويا   %4.2، بنسبة ناميةفي االقتصادات الصاعدة وال نسبيا  

1.3 

، وسط م2016مكاسب كبيرة في األشهر األخيرة من العام  سجلت أسواق األسهم في االقتصادات المتقدمة

توقعات ارتفاع اإلنفاق الحكومي واإلنفاق ثقة المستهلكين واألداء اإليجابي لالقتصاد الكلي. وأثرت  تعزيز

 

في الواليات المتحدة األمريكية على تحسن أداء  واالستثمار، وتحرير السياسات النقدية البنية التحتيةعلى 

منذ  متزايدا   نشاطا   والنامية ةالصاعد. وشهدت أسواق األسهم في األسواق األسواق المالية نتيجة لذلك

 .م2016 أغسطس

درجة الليرة التركية، وب أبرزها-في األشهر األخيرة  الصاعدةوانخفضت قيمة بعض عمالت األسواق 

عد نتائج بأقل، الرينغيت الماليزية، وتحسنت قيمة البيزو المكسيكي بعد اإلنخفاض الحاد الذي شهدته 

 االنتخابات األمريكية.

1.4 

في الشرق  على األداء االقتصادي سلبيا   ستمرار ضعف أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية أثرا  الكان 
عدم االستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسط، . حيث أدت أجواء م2016عام الاألوسط خالل 

لت تدمير خسائر اقتصادية شمإلى نزوح كبير لألفراد وخسائر بالغة في األرواح،  فيواستمرار الصراع 
تثماري، لتبادل التجاري والنشاط االساإعاقة وللبنى التحتية وضعف في الخدمات األساسية المقدمة، 

 لسياحة،وخاصة قطاع ارئيسية خسارة في أداء قطاعات اقتصادية وزيادة الضغط على الموارد المالية، و
 وأضرارا امتدت آثارها على المستوى اإلقليمي والعالمي.

أثر فضال عن ذلك، ال تزال اقتصاديات دول الشرق األوسط المصدرة للنفط وغير المصدرة للنفط تت
ج النفطي من تفاقية خفض اإلنتاإتالي ستتأثر بمدى التزام الدول بوبال بتطورات أسعار النفط العالمية،

تفاق إلى والمصدرين من خارج أوبك، علما بأنه قد تم تمديد اال للنفط )أوبك( منظمة البلدان المصدرة
 . م2018 لعام مارس

ة األمريكية وعالوة على ذلك، سيكون إلنتاج النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري في الواليات المتحد
يرادات إ تداعيات على وما ينطوي عليه من في تحديد مسار أسعار النفط والنفط الرملي في كندا دورا  

 أن تظل األسعار أقل عن وتشير آخر توقعات معظم مراكز األبحاث الدولية. دول الشرق األوسط
عر برنت سمستويات تعادل الميزانيات  بالنسبة لمعظم البلدان المصدرة للنفط )يتوقع أن يكون متوسط 

 عاميي ف( وهذا يعني بأن أولويات السياسات االقتصادية م2018عام الللبرميل في  أمريكي دوالر 53.0
 (.2)جدولفي الميزانيات الحكومية تمويل العجز أدوات ستركز على  م2018 - 2017
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 متـوقـع    المتوسط 

 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 – 2000 الدولة

 63.0 65.0 93.0 107.0 135.0 ... الجزائر

 98.0 101.0 106.0 119.0 103.0 69.0 البحرين

 59.0 51.0 73.0 60.0 100.0 54.0 إيران

 57.0 54.0 46.0 59.0 101.0 ... العراق

 50.0 49.0 46.0 47.0 54.0 ... الكويت

 91.0 71.0 213.0 200.0 206.0 52.0 ليبيا

 79.0 79.0 80.0 100.0 94.0 ... عمان

 55.0 53.0 55.0 54.0 56.0 43.0 قطر

 74.0 84.0 94.0 94.0 106.0 ... السعودية

 59.0 67.0 59.0 59.0 79.0 36.0 اإلمارات

 المصدر: صندوق النقد الدولي
 
 

التنموية  للدول النفطية إليجاد مصادر تمويل بديلة لمشاريعها سانحةهناك فرص  مقابل تلك التحديات،

بين  من خالل بيع السندات والخصخصة واالكتتاب العام. وهناك أيضا اهتمام متزايد لبناء شراكات

 وضع التشريعات الالزمة لدعم مثل هذه السياسات. القطاعين العام والخاص، ويتم حاليا  

محلي وعودة ضخ النفط إلى نمو الناتج ال ة بناء ما دمرته الحربأدت االستثمارات الموجهة إلعاد

ن ، وتم ذلك على الرغم مم2016في العام  %10.0 في العراق بحوالي الثابتةباألسعار  اإلجمالي

ندوق صاالنخفاض الكبير في أسعار النفط والظروف السياسية التي يمر بها العراق. وتشير تقديرات 

 م2016لعام في ا %5.0ع اإلنتاج االقتصادي في جمهورية إيران اإلسالمية بنسبة إلى ارتفاالنقد الدولي 

 نتيجة انتعاش قطاع الزراعة، وقطاع السيارات، والتجارة والنقل.

واستفادت البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر واألردن، من انخفاض أسعار النفط. فأدى انخفاض تكلفة 

والتضخم، وتكاليف دعم الوقود. ولكن مقابل ذلك،  حساباتها الجارية،استيراد الطاقة إلى الحد من عجز 

آثار سلبية غير مباشرة على البلدان المستوردة للنفط بسبب ارتباط إلى انخفاض أسعار النفط أدى 

 

اقتصاداتها بشكل كبير بالدول المصدرة للنفط مثل دول مجلس التعاون. فأدى انخفاض اإليرادات النفطية 

. وحقق االقتصاد المصري نمو التعاون دول مجلسفي لعاملين لمواطنيها اجع التحويالت المالية إلى ترا

تباطؤ مع ، م2015على نسبة النمو التي حققها في العام  محافظا   م2016 العام في %4.0 بلغ اقتصاديا  

بحوالي  غربية نموا  (. باإلضافة إلى ذلك، حقق االقتصاد في المملكة الم3نمو القطاع السياحي )جدول في 

 ، ولم يتعافى من انكماش القطاع الزراعي نتيجة الجفاف. م2016عام الفي  1.0%

ة. وتراجع االقتصاد اليمني واالقتصاد الليبي في حالة انحسار وركود بسبب الظروف السياسي وال يزاال

 .م2016ام في الع %4.0بنسبة  وليبيا %10.0في اليمن بنسبة  باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي

 
3%

 الدولة
 متـوقـع    المتوسط

2000 - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 الجزائر

 4.0 3.0 5.0 2.0- 4.0 4.0 إيران

 3.0 3.0- 10.0 5.0 1.0 12.0 العراق

 3.0 5.4 4.0- 7.0- 48.0- ... ليبيا

 14.0 5.0 10.0- 28.0- 0.0 3.0 اليمن

 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.0 جيبوتي

 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 مصر

 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.0 االردن

 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 4.0 لبنان

 3.0 4.0 2.0 1.0 6.0 5.0 موريتانيا

 4.0 4.0 1.0 5.0 3.0 5.0 المغرب

 4.0 4.0 3.0 5.0 2.0 5.0 السودان

 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 تونس

 المصدر: صندوق النقد الدولي
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 آفاق اقتصاد مجلس التعاون 2017 – 2018م

القسم الثاني
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2.1 

ليج العربية تشير التوقعات التي أعدها المركز اإلحصائي الخليجي ألداء اقتصاد مجلس التعاون لدول الخ

 متأثرا   م2017 عامالإلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في م 2018-2017للفترة 

تفاق منظمة في إطار ا مجلس التعاونبتراجع اإلنفاق العام، وبتخفيضات إنتاج النفط التي قامت بها دول 

  . م2017عام الفي  %2.1 معدلإلى ليصل أوبك. حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو االقتصادي 

 

ون في ويشكل اإلنفاق العام، وخاصة اإلنفاق الجاري أهم محددات النمو في اقتصاد دول مجلس التعا

نفيذ خطط إلعتماد أنشطة القطاع الخاص على الخدمات والمشاريع الحكومية. ومع ت المدى القصير نظرا  

مضافة، إصالح الموازنات الحكومية من خالل تحسين فعالية اإلنفاق العام، وتطبيق ضريبة القيمة ال

ير توقعات تشوبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية وما يتبعه من تحسن في بيئة األعمال فإن ال

 %3.2 دلليصل إلى مع م2018عام الإلى تحسن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في 

 (. 1)شكل 

ومن المخاطر التي تحيط بالنمو في اقتصاد مجلس التعاون التأخير في تنفيذ االصالحات الهيكلية في 

في نمو االستهالك  ، مما قد يؤثر سلبا  المالية العامة وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة تنامي الدين العام

1%
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واالستثمار للقطاع األهلي. كما أن النمو المتوقع في اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية وما قد يترتب 

عليه من تشديد للسياسة النقدية سيسهم في اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة الدين العام لمجلس 

 .ار صرف العمالت الوطنية لدول مجلس التعاون بالدوالر األمريكيالرتباط أسع ، نظرا  التعاون
 

2.2 

 الناتجتوقعات المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون إلى تحسن تدريجي في معدل نمو تشير كما 

% 2.5ل في مجلس التعاون ليرتفع من معد القطاع غير النفطيالمحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في 

(. 2)شكل على التوالي  م2018و  م2017في عامي  %4.6 و %2.7 معدالت إلى  م2016عام الفي 

علنتها دول حيث سيتأثر النمو في القطاعات غير النفطية بسرعة تنفيذ برامج التنويع االقتصادي التي أ

ية في المدى ن القطاعات التي يتوقع أن تقود النمو في القطاعات غير النفطوبشكل عام فإ .مجلس التعاون

 التشييد.ة المالية والصناعات التحويلية والوساطقصير هي قطاعات النقل والتخزين وال
 

 
 

2.3 

الجارية فإن التوقعات تشير إلى تحول في إتجاه النمو من  اإلجمالي باألسعار المحلي وبالنسبة إلى الناتج 

في  %6.0 وبنسبة م2017في عام  %4.5إلى نمو إيجابي بنسبة  م2016و  م2015 عامينمو سلبي في 

2
%
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من جهة،  م2018و  م2017 عاميللتحسن التدريجي المتوقع في أسعار النفط خالل  نظرا   ،م2018عام ال

 (. 3وزيادة قيمة اإلنتاج غير النفطي من جهة أخرى )شكل 

 

 
 م2017عام الوحسب توقعات المختصين في أسواق السلع األولية، فمن المؤمل أن يتحسن سعر النفط في  

 م2017السعر المتوقع لخام برنت للعامين  4. ويوضح شكل م2016عام العن مستواه في  %18.0بنسبة 

 .م2018و 
 

 

3%

420122018 

 إلكنومست.المصدر: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و وحدة االستخبارات االقتصادية بمجلة ا
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2.4 

ل التضخم ستثناء مجموعة السكن(، فمن المتوقع أن يرتفع معدإسبة إلى أسعار السلع والخدمات )بوبالن

ى لإ، وم2017 العام في %2.2، إلى م2016 العام في %1.6الخليجي العام في أسعار المستهلكين من 

جراءات تخفيض الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وتطبيق ، نتيجة إلم2018 العام في 2.5%

ما أن ك. مجلس التعاونأسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول  ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع

قلل مخاطر يالتوقعات الدولية تشير إلى استقرار سعر صرف الدوالر األمريكي مع العمالت الرئيسية مما 

بالدوالر  نمجلس التعاوالتضخم المستورد إلى دول مجلس التعاون، نظرا  الرتباط العمالت الوطنية لدول 

  يكي.األمر

 

2.5 

عام الليتحول العجز في  ملموسا   تحسنا   )من ميزان المدفوعات( الجاري يتحسن الحساب أن المتوقع من

لمجلس التعاون باألسعار الجارية  باألسعار الجارية من الناتج المحلي اإلجمالي %3.2والبالغ  م2016

 . م2018و  م2017خالل عام  %6.8 و %2.4إلى فائض بنسبة 

5%

 

 المصدر: المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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 كبير السلعية )المرتبطة بشكل الصادرات حيث سيؤدي التحسن التدريجي في أسعار النفط إلى ارتفاع

إلى تحسن  والغاز(. كما ستؤدي جهود التنويع االقتصادي التي تبذلها دول مجلس التعاون النفط بأسعار

 .  )صافي الدخل من االستثمارات واألصول المالية(ميزان الخدمات وميزان الدخل األولي 

معدالت النمو  بلدانهم األصلية على أن تحافظ  تحويالت العاملين األجانب إلى غير أنه من المتوقع أيضا  

ساب ، األمر الذي يؤدي دون تزايد الفائض في الحم2016-2012المرتفعة التي حققتها خالل الفترة 

  الجاري لمجلس التعاون نتيجة تحسن أسعار النفط وتحسن اإلنتاج في القطاعات غير النفطية. 

6%  
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 نظرة عامة على أداء اقتصاد مجلس
 التعاون في عام 2016م

القسم الثالث
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3.1 

 جمالياإلي من حيث قيمة الناتج المحل ن في المرتبة الثانية عشر عالميا  جاء اقتصاد دول مجلس التعاو

ار ملي 1,391.4مليار دوالر أمريكي مقابل  1,356.3. حيث بلغ م2016عام الباألسعار الجارية خالل 

اجع البالغة ، ولكنها نسبة تقل بكثير عن نسبة التر%2.5متراجعا  بنسبة ، م2015عام ال في دوالر أمريكي

ارنة مق م2016 العام قل خاللألتراجع في أسعار النفط بنسبة ة لم، وذلك نتيج2015عام ال% في 15.3

باألسعار  جمالياإلستثناء مملكة البحرين التي حققت نموا  في الناتج المحلي إ(. وب7)شكل  م2015بعام 

األسعار ب جمالياإلفإن جميع دول المجلس األخرى شهدت انكماشا  في الناتج المحلي  %،3.4الجارية بلغ 

عربية في المملكة ال %1.2في دولة قطر و %7.4، حيث تراوح االنكماش بين م2016عام الالجارية خالل 

 السعودية. 

 

7%2012–2016

 
 

 

وقد شهد القطاع النفطي نتيجة النخفاض أسعار النفط تراجعا  ملحوظا  على مستوى مجلس التعاون بمعدل 

مليار دوالر  308.3، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره م2016عام الخالل  17.7%

قطاع بالناتج . وانخفضت مساهمة هذا الم2015عام المليار دوالر أمريكي في  374.6أمريكي مقابل 

مقارنة بما نسبته  ،م2016عام الفي  %22.7ما نسبته  إلىلتصل  باألسعار الجارية جمالياإلالمحلي 

 .(4)جدول  م2015عام الفي % 26.9
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  معدل النمو 

 

4% 
20122016

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 القطاع االقتصادي

 308.3 374.6 688.1 737.8 763.1 القطاع النفطي*)مليار دوالر امريكي(

 17.7- 45.6- 6.7- 3.3- 9.3 معدل النمو )%(

 1,048.3 1,020.9 965.5 893.6 827.2 القطاع غير النفطي )مليار دوالر امريكي(

 2.7 5.7 8.1 8.0 9.9 معدل النمو )%(

 صافي الضرائب على المنتجات
 -0.2 -4.0 -10.7 -10.2 -11.2 )مليار دوالر أمريكي(

ليار باألسعار الجارية )م جمالياإلالناتج المحلي 
 1,356.3 1,391.4 1,642.9 1,621.3 1,579.1 دوالر امريكي(

 -2.5 -15.3 1.3 2.7 9.6 معدل النمو )%(

 
 

% 2.7بنسبة  م2016عام الوبالمقابل شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا  باألسعار الجارية في 

 .م2015عام المليار دوالر أمريكي خالل 1,020.9ب  مقارنة  ،مليار دوالر أمريكي 1,048.3 إلىلتصل 

والتعدين  ستثناء قطاع الصناعة التحويليةإقتصادية ضمن القطاع غير النفطي باألنشطة االحققت جميع و

هم األنشطة االقتصادية  أ. وعلى صعيد (5)جدول  م2016عام المعدالت نمو إيجابية خالل  والمحاجر

، حيث ارتفعت %5.8 إلىفقد سجلت األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية نموا  وصل 

مليار دوالر  127.7 إلىلتصل  م2015عام المليار دوالر أمريكي  120.7القيمة المضافة لهذا النشاط من 

حيث ارتفعت  %،3.6، وكذلك نمت أنشطة الوساطة المالية والتأمين بمعدل بلغ م2016 في العامأمريكي 

مليار  106.9 إلىلتصل  م2015عام ال في مليار دوالر أمريكي 103.2من  القيمة المضافة لهذا النشاط

 . م2016عام الدوالر أمريكي في 

سجل ، و%3.4 بلغت نسبته نموا   م2016من نشاط االتصاالت والنقل والتخزين في عام  وحقق كال   ،هذا

 .م2016عام اللكل منهما في % 3.2 بتهنشاط التشييد والبناء ونشاط اإلدارة العامة والدفاع نموا  بلغت نس

، حيث بلغت القيمة م2016عام الفي %1.1ن نشاط الصناعات التحويلية تراجع بنسبة أبالذكر ومن الجدير 

النفطي: يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة* القطاع   
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مليار دوالر أمريكي في  151.9مقابل  م2016مليار دوالر أمريكي في عام  150.2المضافة لهذا النشاط 

 .م2015عام ال

5%
20122016

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012  األنشطة االقتصادية 

 2.1 2.0 4.8 5.5 4.1 الزراعة

 17.5- 45.3- 6.7- 3.3- 9.3 التعــدين والمحاجر

 1.1- 2.6- 5.9 2.6 9.7 الصناعـــات التحويلية

 3.2 6.9 11.8 9.7 5.1 التــشــييد

 1.0 3.6 8.0 10.8 8.8 تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم

 3.4 5.2 6.9 5.6 6.2 النقل والتخزين واالتصاالت

 3.6 6.0 9.7 10.1 7.8 الوساطة المالية

 5.8 6.7 9.1 12.4 14.1 يةاألنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجار

 3.2 15.2 6.6 7.2 13.3 عي اإلجباريوالـــدفـــاع، والضمان االجتمااإلدارة العـــامــة 

 11.6 18.2 11.1 14.4 17.5 أخرى 

 2.5- 15.3- 1.3 2.7 9.6 باألسعار الجارية  جمالياإلالناتج المحلي 
 

 

 جمالياإل مساهمة األنشطة غير النفطية في الناتج المحلي أن الزيادة النسبية في إلىوتجدر اإلشارة 

  وبفضل ،بشكل أساسي م2014انهيار أسعار النفط منذ منتصف العام  نتيجة تمت باألسعار الجارية

ت االقتصادية السياسات الحكومية التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز التنويع االقتصادي ولمواجهة التحديا

النفط  يشمل استخراجالمرتبطة بتغيرات أسعار النفط العالمية، حيث انخفضت مساهمة القطاع النفطي )

مقابل  م2016عام الفي  %22.7 إلىلتصل  م2012في عام  %48.3والغاز والخدمات ذات الصلة( من 

في % 51.7باألسعار الجارية من  جمالياإلزيادة مساهمة باقي األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي 

 .(8)شكل  م2016عام الفي  %77.3ما نسبته  إلى م2012عام ال

 

8 %%
20122016 

 

 باألسعار الجارية جمالياإلاألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي  ألهمالمساهمة النسبية  6ويبين جدول 

 على مستوى مجلس التعاون.

 

 

6%
20122016 

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 النشاط اإلقتصادي

 23.0 27.2 42.1 45.8 48.6 والمحاجر التعــدين 

 11.1 10.9 9.5 9.1 9.1 التحويلية الصناعـــات 

 8.0 7.6 6.0 5.4 5.1 التشييد والبناء

الجملة والتجزئة،  تجارة 
 11.8 11.4 9.3 8.7 8.1 والفنادق والمطاعم

 7.5 7.1 5.7 5.4 5.2 والتخزين واالتصاالت النقل 

المالية واألنشطة  الوساطة 
 17.3 16.1 12.8 11.9 10.9  العقارية

 7.9 7.4 5.9 5.5 5.1 اعالعـــامــة والـــدفـــ اإلدارة 

9.6
2.7 1.3
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اإلدارة العـــامــة  (معدل النمو) الناتج المحلي اإلجمالي

)%(
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 جمالياإل نموا  في الناتج المحلي م2016عام الحققت مملكة البحرين في  مجلس التعاونوعلى مستوى دول 

 جماليإلا، وسجلت باقي دول المجلس معدالت تراجع للناتج المحلي %3.4باألسعار الجارية بنسبة بلغت 

ة الكويت ، تلتها كال من دول%7.4معدل تراجع في دولة قطر بما نسبته  أعلىباألسعار الجارية، وبلغ 

  على التوالي. %3.0و% 4.2اجع بلغت وسلطنة عمان بمعدالت تر

 جمالياإل، بينما تراجع الناتج المحلي %2.6العربية المتحدة تراجعا  بمعدل  اإلماراتوسجلت دولة 

 .(9وشكل  7)جدول م2016عام الفي  %1.2ودية بمعدل باألسعار الجارية في المملكة العربية السع

 

7%
20122016

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 الدولة

 25.7 25.7 24.5 24.1 23.7  اإلمارات

 2.4 2.2 2.0 2.0 1.9 البحرين

 47.7 47.0 46.0 46.1 46.6 السعودية

 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 مانع  

 11.2 11.8 12.6 12.3 11.8 قطر

 8.1 8.2 9.9 10.7 11.0 الكويت

 

9%
2012 2016
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 اإلنفاقجم حأن  إلىتشير البيانات باألسعار الجارية  جمالياإلللناتج المحلي  اإلنفاقومن حيث مكونات 

 922.0ـ بمقارنة  م2016عام المليار دوالر أمريكي خالل  913.4ما قيمته  إلىاالستهالكي النهائي وصل 

بما نسبته  اإلنفاق، وقد ساهم هذا %0.9، متراجعا  بذلك بما نسبته م2015عام المليار دوالر أمريكي في 

 . (8جدول) م2016عام اللدول مجلس التعاون خالل  باألسعار الجارية جمالياإلمن الناتج المحلي  67.3%

يث بلغ حاالستهالكي النهائي،  اإلنفاقمن قيمة  %33.3االستهالكي الحكومي ما نسبته  اإلنفاقويمثل 

ع ، وارتفم2015عام العن  %7.9متراجعا  بذلك بنسبة  ،م2016عام المليار دوالر أمريكي في  304.1

 ما قيمته إلىليصل  م2016عام الاالستهالك النهائي الخاص على مستوى دول مجلس التعاون خالل 

لك بما ، مرتفعا  بذم2015عام الفي  مليار دوالر أمريكي 591.8مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ  609.3

  .م2016عام الفي  %3.0نسبته 

 

8
20122016 

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 بنود اإلنفاق

على االستهالك النهائي لألسر  اإلنفاق
 المعيشية

509.5 543.1 592.4 591.8 609.3 

على االستهالك النهائي للحكومة  اإلنفاق
 العامة

252.3 291.7 330.3 330.2 304.1 

 417.9 441.3 420.1 383.1 378.4 س المالأتكوين ر إجمالي

 735.2 788.5 1,086.6 1,132.4 1,128.0 الصادرات من السلع والخدمات

 710.2 760.4 786.4 729.1 689.1 الـواردات من السلع والخدمات

 1,356.3 1,391.4 1,642.9 1,621.3 1,579.1 جمالياإلالناتج المحلي 

 

التغير في  إلىتكوين رأس المال الثابت باإلضافة  إجماليتكوين رأس المال )يشمل  إجماليوفيما يتعلق ب

مليار  417.9ما قيمته  إلى، حيث وصل %5.3بما نسبته  م2016عام اليضا  خالل أالمخزون( فقد تراجع 

ساهم ، وم2015عام الار دوالر أمريكي في ملي 441.3مقابل ما قيمته ، م2016 العام فيدوالر أمريكي 

 

 باألسعار الجارية جمالياإلقيمة الناتج المحلي  إجماليمن  %30.8ما نسبته بتكوين رأس المال  إجمالي

 .م2016عام اللدول مجلس التعاون خالل 

ردات الوا لصادرات من السلع والخدمات ناقصا  وانخفضت قيمة صافي الصادرات من السلع والخدمات )ا

مليار  25.0 إلىط العالمية لتصل بانخفاض أسعار النف متأثرة م2016عام المن السلع والخدمات( خالل 

فاض بسيط ، ويعتبر هذا االنخم2015عام المليار دوالر أمريكي في  28.1دوالر أمريكي مقابل ما قيمته 

خدمات ، حيث بلغت قيمة صافي الصادرات من السلع والم2014عام النسبيا  مقارنة بما كانت عليه في 

 مليار دوالر أمريكي. 300.2

اض متأثرة باالنخف %6.8انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بما نسبته  م2016عام الوفي 

ة الواردات مليار دوالر أمريكي، وكذلك انخفضت قيم 735.2ما قيمته  إلىفي أسعار النفط العالمية لتصل 

 . (10)شكل  مليار دوالر أمريكي 710.2ما قيمته  إلىلتصل  %6.6من السلع والخدمات بنسبة 

لتصل  م2016عام الونتيجة لذلك فقد انخفضت المساهمة النسبية للصادرات من السلع والخدمات خالل 

 %56.7مقارنة بما نسبته  ،قيمة الناتج المحلي لدول مجلس التعاون  إجماليمن  %54.2ما نسبته  إلى

وبلغت مة المطلقة م. بينما زادت المساهمة النسبية للواردات من السلع والخدمات بالقي2015عام الفي 

 .3م2015عام الخالل  %54.6مقارنة بـ  ،م2016عام الفي % 52.4 نسبتها

10%%
20122016

 

                                                           
 .%54.6 سالب  % أكبر من52.4 فإن سالب الواردات من السلع والخدمات تساهم سلبًا في قيمة الناتج املحلي االجمالي، وعليه 3
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3.2 

ي أساس عملية ه( م2010)االسعار الثابته للعام باألسعار الثابتة  جمالياإلتعتبر تقديرات الناتج المحلي 

لفعلية لإلنتاج اباالهتمام بالكميات نها تعكس النمو الحقيقي في االقتصاد وذلك أالتحليل االقتصادي، حيث 

 باستبعاد أثر ارتفاع األسعار. و

يث بلغ ح، م2016-2012حققت دول مجلس التعاون الخليجي نموا  إيجابيا  خالل الفترة  ،وفي هذا الجانب

بمعدل نمو  مقارنة ،م2016عام الفي  %2.4ما نسبته  باألسعار الثابتة جمالياإلمعدل نمو الناتج المحلي 

التعاون  باألسعار الثابتة لمجلس جمالياإلووصل الناتج المحلي  .(9)جدول  م2015عام الفي % 3.1 بلغ

مريكي مليار دوالر أ 1,444.6مقارنة بـ  م2016عام المليار دوالر أمريكي في  1,478.8ما قيمته  إلى

  .م2015عام الفي 

9%2010100
20122016

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 الدولة

 3.0 3.8 3.3 5.8 5.1 اإلمارات 

 3.2 2.9 4.4 5.4 3.7 البحرين

 1.7 4.1 3.7 2.7 5.4 السعودية

 5.4 4.7 1.2 5.3 9.1 عمان

 2.2 3.6 4.0 4.4 4.7 قطر

 2.0 -4.9 0.2 -0.2 5.1 الكويت

 2.4 3.1 3.1 3.5 5.4 مجلس التعاون 

 

 اليجماإلمعدل نمو في الناتج المحلي  أعلىفقد حققت سلطنة عمان  مجلس التعاونوعلى مستوى دول 

لمملكة حققت ابينما ، %3.2بنسبة مملكة البحرين تلتها  ،%5.4بنسبة  م2016في عام الثابتة  باألسعار

 .(11)شكل % 1.7 بمعدلقل معدل نمو باألسعار الثابتة أالعربية السعودية 

 

 
 

 

112010100%
20122016

 
 

على ( 100=  م2010)عام الثابتة وباألسعار الجارية  جمالياإلقيمة الناتج المحلي  12ويبين الشكل 

خالل تلك  جمالياإلوكذلك مخفض الناتج المحلي  ،م2016-2012مستوى مجلس التعاون خالل الفترة 

األسعار على مستويات الناتج المحلي باألسعار الجارية وبالتالي انخفاض الفترة، حيث يظهر كيفية تأثير 

 .خالل تلك الفترة جمالياإلالمحلي  قيمة الناتج تراجع

 

122010100
20122016 
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ي نموا  فقد شهد القطاع النفطالتي تعكس التغيرات السعرية وعلى عكس التقديرات باألسعار الجارية 

، م2016عام الخالل  %2.3على مستوى مجلس التعاون بمعدل ( 100م = 2010) باألسعار الثابتة موجبا  

يار دوالر مل 568.7مليار دوالر أمريكي مقابل  581.8حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره 

 . (10)جدول  م2015عام الأمريكي في 

باألسعار  يجمالاإلومن المالحظ في هذا الجانب أن القطاع النفطي يشكل أهمية كبيرة في الناتج المحلي 

باألسعار  يجمالاإلالناتج المحلي  إجماليمن % 39.4حيث ساهم هذا القطاع بالمتوسط بما نسبته  ،الثابتة

 لمجلس التعاون خالل السنوات الثالث األخيرة. (100م = 2010) الثابتة

 

102010100%
20122016 

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 القطاع االقتصادي

 581.8 568.7 555.4 554.8 556.5 دوالر امريكي(القطاع النفطي*)مليار 

 2.3 2.4 0.1 0.3- 4.6 معدل النمو )%(

 900.2 883.1 855.8 812.5 765.1 القطاع غير النفطي )مليار دوالر امريكي(

 1.9 3.2 5.3 6.2 6.0 معدل النمو )%(

 صافي الضرائب على المنتجات
 3.1- 7.2- 9.8- 8.6- 9.2- )مليار دوالر أمريكي(

 باألسعار الجارية جمالياإلالناتج المحلي 
 1,478.8 1,444.6 1,401.4 1,358.7 1,312.4 )مليار دوالر امريكي(

 2.4 3.1 3.1 3.5 5.4 معدل النمو )%(

 
 

 م2016عام الفي ( 100م = 2010) باألسعار الثابتة ير النفطي نموا  شهدت القيمة المضافة للقطاع غو

عام في المليار دوالر أمريكي  883.1ب مليار دوالر أمريكي مقارنة  900.2 إلىلتصل  %1.9بنسبة 

، وقد حققت جميع األنشطة االقتصادية ضمن القطاع غير النفطي عدا تجارة الجملة والتجزئة، م2015

 . (11)جدول م2016عام المعدالت نمو إيجابية خالل  الفنادق والمطاعم أيضا  و

  * القطاع النفطي: يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة

 

، حيث م2016في عام % 3.9 إلىنسبة نمو وصلت  أعلىحيث سجل نشاط النقل والتخزين واالتصاالت 

 98.0 إلىلتصل  م2015عام المليار دوالر أمريكي في  94.3ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط من 

، %3.4و بلغ الغاز وإمداد المياه بمعدل نمو، تاله نشاط الكهرباء، م2016عام المليار دوالر أمريكي في 

 لىإلتصل  م2015عام في المليار دوالر أمريكي  27.0من  حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط

 زادد قن نشاط الصناعة التحويلية أ. ومن الجدير بالذكر م2016عام المليار دوالر أمريكي في  28.0

 .م2016عام ال في %3.1بمعدل 

112010100
%20122016 

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 األنشطة االقتصادية 

 1.6 1.3 2.6 3.6 1.8 الزراعة، وصيد األسماك

 2.3 2.5 0.2 -0.3 4.6 التعــدين واستخراج الحجارة

 3.1 5.9 4.8 3.8 6.3 الصناعـــات التحويلية

 3.4 4.2 13.1 4.0 9.2 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه

 3.2 5.6 8.5 8.1 1.8 التــشــييد

 -0.1 1.6 4.8 8.0 6.0 تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم

 3.9 4.4 6.5 4.6 5.0 واالتصاالتالنقل والتخزين 

 1.8 2.9 5.7 6.9 3.9 الوساطة المالية

 3.2 2.3 4.4 6.8 8.9 ةاألنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجاري

 0.3 1.4 4.2 6.8 6.4 ي اإلجبارياإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، والضمان االجتماع

 13.7 8.7 3.1- 10.6 14.7 أخرى 

 باألسعار الثابتة جمالياإلالناتج المحلي 
 2.4 3.1 3.1 3.5 5.4 (100=  2010)عام 

 

االستهالكي النهائي  اإلنفاقبقي حجم  ،باألسعار الثابتة جمالياإلللناتج المحلي  اإلنفاقمكونات  حيثومن 

مليار  805.9حيث بلغ ما قيمته  م2015عام القريبا  من مستواه خالل  م2016عام الباألسعار الثابتة في 

باألسعار الثابتة لدول مجلس  جمالياإلمن الناتج المحلي  %54.5نسبته بما  اإلنفاقيمثل  الر أمريكي،دو

عام الفقد ارتفع خالل  ،الصادرات من السلع والخدمات باألسعار الثابتة إجماليالتعاون. وفيما يتعلق ب

عام المليار دوالر أمريكي في  914.6مليار دوالر أمريكي مقابل ما قيمته  941.7 إلىليصل  م2016

  .م2015
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وى مجلس باألسعار الثابتة على مست جمالياإلمن السلع والخدمات في الناتج المحلي وتمثل الصادرات 

 %44.3ته من السلع والخدمات ما نسبفيما تمثل الواردات ، %63.7ما نسبته  م2016عام الخالل التعاون 

 جمالياإلي في الناتج المحل اإلنفاقالمساهمات النسبية لمكونات  (13) . ويبين الشكلم2016عام الخالل 

  باألسعار الثابتة في دول مجلس التعاون.

13% 2010
2016

 
 م2013* مالحظة: األسعار الثابتة لدولة قطر لعام 

3.3 

لس لدول مج باألسعار الجارية جمالياإلتطور نصيب الفرد من الناتج المحلي  إلى 14يشير الشكل 

حلي ، حيث وصل نصيب الفرد من الناتج المم2016-2012التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 

يمته مقارنة بما ق م2016عام الألف دوالر أمريكي خالل  25.3 إلىفي دول مجلس التعاون  جمالياإل

 م2016عام الد في ، ومن المالحظ انخفاض نصيب الفرم2015عام الألف دوالر أمريكي خالل  26.8

انخفاض بويأتي ذلك تأثرا  % 17.5والبالغة  م2015عام الوهي نسبة أقل مما كانت عليه في  %5.5بنسبة 

 المتأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية.   جمالياإلقيمة الناتج المحلي 

 
 

65.8% 55.5% 53.5% 54.1% 30.6% 49.5%

22.6% 27.1% 28.0% 31.3%
29.1%

19.6%

103.8%
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اإلنفاق على االستهالك النهائي إجمالي تكوين رأس المال الصادرات من السلع والخدمات الـواردات من السلع والخدمات

 

14
20122016

 
 

 

 لجاريةاباألسعار  جمالياإلفقد تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي  مجلس التعاونوعلى مستوى دول 

ي نسبة تراجع لهذا المؤشر ف أعلى، وكانت مجلس التعاونفي جميع دول  م2016و م2015خالل عامي 

عار باألس جمالياإلفي دولة قطر حيث انخفض نصيب المواطن القطري من الناتج المحلي  م2016عام ال

عام الألف دوالر أمريكي في  67.5ألف دوالر أمريكي مقارنة بـ  58.2ما يقارب  إلىليصل  الجارية

، ومع هذا حافظت دولة قطر على المرتبة األولى من حيث %13.8، أي بنسبة انخفاض بلغت م2015

يب الفرد العربية المتحدة حيث بلغ نص اإلماراتنصيب الفرد في دول مجلس التعاون، تلتها دولة قيمة 

 .دوالر أمريكيألف   37.6ما قيمته   باألسعار الجارية جمالياإلمن الناتج المحلي 

صيب ة نقل نسبة انخفاض بين دول المجلس من حيث قيمأ ن مملكة البحرين سجلتأومن الجدير ذكره   

 .م2016عام الفي  %0.5ذ تراجع بما نسبته إالفرد 
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15
20122016 

 
 

3.4 

 1,398.8ما قيمته  إلى، حيث وصل م2016عام الخالل  %2.7سجل الدخل القومي انخفاضا  بما نسبته 

 جماليإ، كما سجل م2015عام المليار دوالر أمريكي في  1,438.3مليار دوالر أمريكي مقابل ما قيمته 

ما قيمته  حيث بلغ م2016عام الخالل  %2.8الدخل القومي المتاح التصرف به انخفاضا  بنسبه قليلة بلغت 

 . م2015عام المليار دوالر أمريكي في  1,340.9مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ  1,303.5

منخفضة بنسبة  م2016عام المليار دوالر أمريكي خالل  390.1جمالياإلوقد بلغت قيمة االدخار القومي 

 .(16)شكل  م2015عام المقارنة بما كانت عليه خالل 6.9%

1620122016 
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3.5 

جلس مفي أسعار المستهلكين في اقتصاد دول ستثناء مجموعة السكن( إ)بالتضخم السنوي  تراجع معدل

ل خالستثناء مجموعة السكن( إ)ب(. وبلغ معدل التضخم 17)شكل  م2016-2010التعاون خالل الفترة 

على التوالي، وهذه النسبة من التضخم تكاد تتطابق تماما مع % 1.6و %1.7 م2016و 2015عامي 

فضة . وتعزى هذه النسبة المنخم2016و م2015في كل من عامي  %1.6التضخم العالمي والبالغة  متوسط

تصاد في االق تراجع الطلب الكلي إلى، %2.8والبالغة  م2014-2010من التضخم مقارنة بمتوسط الفترة 

 ( مقابلارتفاع قيمة الدوالر )والذي ترتبط به عمالت دول الخليج إلىنتيجة انخفاض أسعار النفط، و

 (. 16)شكل  م2016 – 2014عوام العمالت العالمية وخاصة خالل األ

يجي معدل التضخم الخل إجمالي فينقطة مئوية  %0.5، شكلت مجموعة النقل مساهمة م2016وفي العام 

اث وكال من مجموعة المالبس واألحذية ومجموعة األث نقطة مئوية،% 0.3العام، ومجموعة التعليم 

كل منهما. وعلى مستوى المجموعات، سجلت كال من مجموعة التبغ ومجموعة نقطة مئوية ل 0.2%

ستثناء إ)ب، وبشكل عام، يبقى التضخم م2016عام المعدالت التضخم خالل  أعلىالتعليم ومجموعة الصحة 

 .م2016-2010في مستويات معتدلة في جميع المجموعات خالل الفترة مجموعة السكن( 

172016%
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182012–2016%

 

، في %2.7معدل للتضخم في مجلس التعاون في مملكة البحرين بمعدل  أعلىبلغ  م2016عام الوخالل 

(. وتعد دول 12 )جدول %0.4العربية المتحدة أقل معدل للتضخم بواقع  اإلماراتحين سجلت دولة 

، م2016-2010أسعار السلع والخدمات خالل الفترة  العالم من حيث تقلباتدول أقل من التعاون  مجلس

، وأقل معدل تضخم م2011عام في الوكان في دولة الكويت % 5.1معدل للتضخم  أعلىحيث بلغ 

 مجلس التعاون. وظل التفاوت بين دول م2015عام الوكان في سلطنة ُعمان خالل  %0.1-)انكماش( بلغ 

 ، خالل الفترة المذكورة. %2.5 في معدل التضخم السنوي محدودا  ولم يتعد
 

12%20102016

 

 

  https://tradingeconomics.com/united-states/currencyالمصدر: تريدنج ايكونومكس 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الــدولــة

 0.4 1.8 2.2 1.9 2.6 3.5 2.8 اإلمارات 

 2.7 1.1 2.1 2 4.3 3.4 3 البحرين

 2.2 1.7 2.4 3.5 3.4 2.9 2.1 السعودية

 1.2 0.1- 1.1 1.4 2.7 4 3.2 عمان

 2.3 1.8 2.1 2.5 3.8 2.9 3.4 قطر

 2.2 2.4 2.3 2.2 3.5 5.1 4.4 الكويت

 

3.6  

. 

ملكة مليون نسمة، ويشكل سكان الم 053.ما يقارب  م2016بلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون لعام 

طنة ، وسكان سل%17.1، وسكان دولة اإلمارات العربية المتحدة  %59.4 العربية السعودية ما نسبته

،  %2.7، وسكان مملكة البحرين %4.9 ، وسكان دولة قطر%7.6، وسكان دولة الكويت %8.3ُعمان 

 (. 19)شكل  مجلس التعاونوذلك من إجمالي سكان دول 

( )ال تشمل دولة %76.6سنة فأكثر حوالي ثالثة أرباع السكان في مجلس التعاون ) 15شكل السكان  

 034.ي ما يقارب أاإلمارات العربية المتحدة( وهم ممن يصنفون بالفئة العمرية القادرة على العمل، 

 .  4مجلس التعاونمليون نسمة. وتقاربت التركيبة السكانية بين دول 

أنثى وذلك بسبب العمالة الوافدة  100ذكر لكل  166أي  %165.7وبلغت نسبة النوع لمجلس التعاون 

لتسجل  مجلس التعاونفي دول المجلس والتي تمتاز على األغلب بالذكورية، وتفاوتت النسبة ما بين دول 

، ثم تالها مملكة البحرين و دولة الكويت %228.4(، تالها سلطنة ُعمان %402.6دولة قطر األعلى )

 .5%3.146(، أما المملكة العربية السعودية فبلغت النسبة %169.9و  182.3%على التوالي )
 

19%2016

 

                                                           
 بيانات السكان لدولة اإلمارات العربية المتحدة متوفرة فقط إلجمالي السكان حسب النوع   4
 100نسبة النوع = إجمالي السكان الذكور / إجمالي السكان اإلناث *  5
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. 

يعتبر هيكل القوى العاملة من أهم خصائص التركيب السكاني في مجتمع ما، حيث فئة السكان الذين 

الجسمانية والذهنية ألداء أي عمل أو أي نشاط بغرض إنتاج سلع أو توفير  يساهمون فعال  بجهودهم

بالسكان في قوة العمل خدمات مخصصة الستخدام اآلخرين أو لالستخدام الخاص وتُعرف هذه الفئة 

 . 6 )النشيطين اقتصاديا (

 ربية المتحدة()اليشمل دولة اإلمارات الع مليونا   21ويقدر حجم القوى العاملة في مجلس التعاون بحوالي 

 . (20)شكل 

20201120167 

 

 

سنة فأكثر  15من إجمالي السكان في سن العمل  التعاونمجلس في دول  نسبة القوى العاملة بلغتو

. ويالحظ أن هناك انخفاضا   في نسبة القوى العاملة المواطنة من إجمالي 8م2016عام الفي  61.1%

 (.21)شكل مجلس التعاونفي دول  م2016 و م2011القوى العاملة ما بين عامي 

 

                                                           
  .طلون عن العمل(القوى العاملة: هم السكان املشتغلون )العاملون( واملتعطلون )العا 6
 م2015لعام ودولة الكويت  مملكة البحرين   7
 ال تشمل بيانات دولة اإلمارات العربية املتحدة لعدم توفرها حسب الجنسية. 8
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2120112016

 
 

ولوصف هيكل القوى العاملة البد من حساب معدل المشاركة االقتصادية في قوة العمل والذي يعطي 

 . 9صورة عن حجم السكان الذين يقومون بالعمل الذي تعتمد عليه الحياة االقتصادية في الدولة

في  %47.5، حيث بلغ المعدل التعاونمجلس وتباين معدل المشاركة االقتصادية للمواطنين في دول 

سعودية، في المملكة العربية ال% 42.0في مملكة البحرين، و % 48.0دولة اإلمارات العربية المتحدة، و

 في دولة الكويت.  %46.0في دولة قطر،  %52.4و 

ا  على فرد 54سنة فأكثر في دولة الكويت يعتمد  15فرد من األفراد ممن أعمارهم  100مما يعني أن كل 

هم في قوة العمل. ويحسب المعدل أيضا  إلى إجمالي السكان في كافة األعمار لقياس  ممنفرد  46عمل 

 .10حجم االعتماد االقتصادي لألفراد في الدولة

نة مقار مجلس التعاونستعراض معدالت المشاركة االقتصادية في قوة العمل للمواطنين في دول إوب

ظ تدني ببعض دول العالم التي تصنف بفئة الدخل المرتفع وكذلك بعض الدول العربية المجاورة، يالح

لمجلس ا، ويعتبر معدل المشاركة في دولة قطر األعلى بين دول مجلس التعاونمعدل المشاركة في دول 

 (.22، )شكل 52.4اذ بلغت 
 

                                                           
 100فأكثر *  15معدل املشاركة في قوة العمل للمواطنين = قوة العمل للمواطنين مقسومًا على السكان املواطنين في سن العمل  9

االقتصادية أيضّا إلى إجمالي السكان في كافة األعمار لقياس حجم االعتماد االقتصادي لألفراد في الدولة، ولم يتم حسابه لعدم توفر  يحسب معدل املشاركة   10
 إجمالي السكان حسب الجنسية في بعض دول املجلس.

29.1

44.8

6.1

19.5

27.2

43.5

5.0

14.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

مملكة البحرين المملكة العربية السعودية دولة قطر دولة الكويت

%

2011 2016



مالمح األداء االقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | 2016ممالمح األداء االقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | 2016م

5253
 

22%201611 
 

 

في  مجلس التعاونوتفاوت معدل المشاركة في قوة العمل من حيث الفجوة النوعية للمواطنين في دول 

، حيث تعتبر مساهمة اإلناث الكويتيات في في دولة الكويت %13.6، حيث بلغت األدنى م2016عام ال

، %45.6نسبة  العربية السعودية وبلغت الفجوة بين الجنسين في المملكةسوق العمل من األعلى خليجيا ، 

 .12 (23تدني مساهمة اإلناث السعوديات في سوق العمل )شكل حيث 

                                                           
 م2015بيانات مملكة البحرين ودولة الكويت   11
عدل المشاركة في قوة م –الفجوة بين الجنسين لمعدل المشاركة في قوة العمل للمواطنين = معدل المشاركة في قوة العمل للذكور المواطنين  12

 العمل لإلناث المواطنات
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232016
 

 
 

 
 

. 

.  وتشكل العمالة م2016مليون مشتغل في عام  20بلغ حجم العمالة في دول مجلس التعاون ما يقارب 

بزيادة عن النسبة في عام  م2016من إجمالي العمالة في دول المجلس في عام  %69.3الوافدة ما نسبته 

في  %95.1. وسجلت دولة قطر األعلى في نسبة العمالة الوافدة لتسجل ثالث نقاط مئويةبحوالي  م2011

 . 13 (24)شكل  م2011م في عا %94.1 مقارنة بـ م2016عام 
 

24%2011201614 

                                                           
 ال تشمل بيانات دولة اإلمارات العربية املتحدة لعدم توفرها حسب الجنسية. 13

ة سلحة واألمن والشرطالة في القطاع املدني )الحكومي والخاص( فقط وال تشمل العمالة في الدفاع والقوات املتشمل العمالعمالة في سلطنة ُعمان   14
 م.2015والعمالة في القطاع غير املنظم. وبيانات مملكة البحرين ودولة الكويت هي لعام  )العسكريون(
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. 

موما  عتعتبر البطالة أحد المؤشرات الهامة التي تستخدم في قياس جهود الدول في مجال سوق العمل 

لتعاون إذا االنسبة مرتفعة في دول مجلس وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالعمالة الوطنية. وتعتبر هذه 

 ما قورنت بمثيالتها من الدول من حيث حجم السكان واالقتصاد.

في بعض الدول األعضاء منخفض  م2016أن معدل البطالة للمواطنين في العام  25ويتضح من الشكل  

في حين يكون مرتفعا  في  م2016في دولة قطر عام   %1.0نسبيا ، فمثال يبلغ معدل البطالة أقل من 

في المملكة العربية السعودية، فيما بلغ المعدل % 12.1بعض الدول األعضاء، حيث بلغ معدل البطالة 

، %4.7، %6.9في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على التوالي )

 .15(%3.3و 

25%20112016

 
 

وتباين المعدل ما بين الذكور واإلناث على مستوى المواطنين، حيث بلغت الفجوة بين الجنسين لمعدل 

  7.5و 7.7نقطة مئوية لصالح الذكور، تاله ) 28.8البطالة األعلى في المملكة العربية السعودية لتسجل 

نقطة مئوية في  1.3نقطة مئوية( في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة على التوالي، و

                                                           
 100لمتعطلون( * المواطنة )المواطنون المشتغلون + المواطنون امعدل البطالة للمواطنين = المواطنون المتعطلين / القوى العاملة  15
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نقطة مئوية، وهذا  0.5دولة الكويت، وأما دولة قطر فقد سجلت األدنى حيث بلغت الفجوة بين الجنسين 

 . 16(62ن )شكل يعكس تدني مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالذكور في دول مجلس التعاو

26%2016

 
 
. 17

طاع يعتبر توطين الوظائف من السياسات التي تسعى دول المجلس على تطبيقها بشكل تدريجي في الق

ألهلي في العام واألهلي. وتركزت الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون عامة في أهمية دور القطاع ا

 التنمية االقتصادية المستقبلية. 

حالل الموظف المواطن إن عملية التوظيف أو ويعرف البعض أن مفهوم سياسة التوطين هو عبارة ع

مكان الموظف الوافد، وعرفه البعض اآلخر بأنه تأهيل المواطن للقيام بمهام وظيفة معينة كانت مسندة 

 .18أعمالها إلى كفاءات غير وطنية، بشرط أن تكتمل جميع العناصر ألداء العمل في المواطن

ها ولكن م2011في عام  %33.6طين في مجلس التعاون  ومن خالل البيانات المتاحة، بلغت نسبة التو

ول ، حيث ما زالت خطط وسياسات التوطين قيد التنفيذ وتعمل الدم2016في عام % 30.7انخفضت إلى 

 (.27األعضاء جاهدة على تفعيل تطبيقها قدر اإلمكان )شكل 

                                                           
 اتمعدل البطالة لإلناث المواطن –= معدل البطالة للذكور المواطنين  للمواطنين لمعدل البطالة بين الجنسين الفجوة 16
 لعدم توفرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة البيانات المشتغلونال تشمل  17
 م2014العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وأثرها في سياسة التوطين، مملكة البحرين سالم، كثافة  18
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27%2016120119 

 
 

 

ئف الى إنجازات كبيرة في مجال توطين الوظا م2016وتشير نسب التوطين في دول المجلس خالل عام 

على  %89.5و  %90.0) بنسبة توطينكل من دولة الكويت أقصاها في  بالقطاع الحكومي حيث بلغت

 التوالي(.

اع الخاص التعاون لتفعيل دور القطوبالرغم من تركز سياسات التوطين والرؤى المستقبلية لدول مجلس  

ات في التنمية االقتصادية المستقبلية وإضافة إلى تشجيع ودعم حكومات الدول األعضاء للمشروع

تشغيل الصغيرة والمتوسطة من خالل دعم وتبني هذه المشروعات ودعم للمؤسسات المساهمة في تأهيل و

سبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، اال ان ن القوى العاملة الوطنية عنصرا أساسيا في جذب العمالة

فوق عليها الوطنية في القطاع الخاص ما تزال دون المستوى المطلوب، حيث ما زالت العمالة الوافدة تت

 (.28)شكل   في قطاعات العمل في القطاع الخاص

 

 

                                                           
 م2015عام ل والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت البحرينمملكة بيانات  19
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282016

 
 

كويت إلى تركز العمالة الوطنية في القطاع الخدمي، وبنسبة كبيرة في دولة ال  13الجدول ويشير 

( %84.2) ( والمملكة العربية السعودية%84.7(، تلتها كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة )92.6%)

الة (، باستثناء سلطنة ُعمان فحوالي نصف العم%79.1(، ثم مملكة البحرين )%84.2ودولة قطر )

( تعمل في قطاعي الصناعة والخدمات. أما العمالة الوافدة فتركزت في قطاعي %50.2الوطنية )

 الصناعة والخدمات بشكل متقارب بين دول المجلس.

132016

 *الكويت قطر ع مان السعودية *البحرين اإلمارات قطاع النشاط االقتصادي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )%( مواطنون

 0.0 0.0 0.6 5.1 0.7 0.3 زراعـي  

 7.4 15.8 49.2 10.7 20.2 14.9 صناعي 

 92.6 84.2 50.2 84.2 79.1 84.7 خدمـي  

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )%( غير مواطنين

 3.7 1.3 5.2 4.2 1.2 0.2 زراعـي  

 38.7 56.5 49.8 38.6 40.3 36.1 صناعي 

 57.7 42.2 44.9 57.2 58.5 63.7 خدمـي  
 م2015عام ل ودولة الكويت البحرينمملكة بيانات  *
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عزيز دور تشير البيانات السابقة إلى أن إعادة هيكلة سوق العمل في دول المجلس يجب أن تنطوي على ت

ة الماهرة، القطاع األهلي في توظيف األيدي العاملة المحلية، والتدريب والتطوير لزيادة نسبة العمال

لتنافسية اوتعزيز فتح سوق العمل الخليجي دون قيد أو شرط وتسهيل توظيفهم وانتقالهم، ما يعزز معدل 

لة تنمية ن دعم إدارة عجفي السوق المحلية، ويحقق وفرة مالية واكتساب المزيد من الخبرات، فضال  ع

 طاع األهلي.قطاعات مختلفة كالسوق االستهالكية والتجارية وتنشيط السياحة البينية ونمو واستدامة الق

 

3.7 

 

. 

 م2015انخفض معدل النمو في السيولة المحلية بشكل ملحوظ في اقتصاد مجلس التعاون خالل العامين 

وهو معدل  م2016عام الخالل  %1.0، حيث بلغ معدل النمو في عرض النقد بمفهومه الضيق م2016و

 . 20%.214و %16.7والتي بلغت  م2014و م2013أقل بكثير من معدالت النمو التي تحققت في العامين 

لطنة سعام. وشهدت  وقد شمل انخفاض معدل النمو في السيولة المحلية جميع دول مجلس التعاون بشكل

نما ، بي%7.3بمعدل انكماش بلغ   م2016عام الفي عرض النقد بمفهومه الضيق خالل  ُعمان انكماشا  

 %.3.9تحقق أعلى معدل للنمو في دولة الكويت بمعدل نمو بلغ 

التجاه عرض النقد بمفهومه الضيق خالل الفترة  قد بمفهومه الواسع اتجاها مطابقا  ويأخذ عرض الن

 . 21(14االحصاءات )جدول ، كما تبينه م2013-2016

لعام متأثرا ع اإلنفاق اويعزى التراجع في معدالت نمو السيولة المحلية في دول مجلس التعاون إلى تراج 

 نخفاض االيرادات النفطية.إب

 

 

                                                           
 يشمل الودائع النقدية والحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وحسابات السحب القابلة للتداول. 20
 وودائع األجل األخرى. دائع النقدية والودائع الجارية والودائع االدخارية واألوراق المالية في سوق المال وصناديق االستثماريشمل الو 21

 

1420132016 

 م2016 م2015 م2014 م2013  

 (M1معدل النمو السنوي )%( في عرض النقد بمفهومه الضيق )                              

 1.0 2.0 14.2 16.7 مجلس التعاون

 3.7 4.8 14.9 26.9 اإلمارات 

 0.7 6.4 10.7 7.1 البحرين

 0.1- 0.2 14.2 12.8 السعودية

 7.3- 11.7 20.4 14.4 عمان

 1.1 2.1 17.3 16.5 قطر

 3.9 2.2- 6.9 14.1 الكويت

 (M2معدل النمو السنوي )%( في عرض النقد بمفهومه الواسع )                              

 2.3 3.6 11.2 14.7 مجلس التعاون

 3.3 5.5 7.9 22.8 اإلمارات 

 1.2 2.9 6.5 8.2 البحرين

 3.5 2.5 14.6 11.1 السعودية

 1.8 10.0 15.3 9.4 عمان

 4.6- 3.4 10.6 19.6 قطر

 3.6 1.7 3.4 10.0 الكويت

 

. 

 تعاونمجلس التراجع معدل نمو االئتمان المصرفي المحلي والودائع البنكية بشكل عام في جميع دول 

 م2015-2012و متوسط النمو خالل األعوام  م2015( مقارنة بالعام 29)شكل  م2016عام الخالل 

 م2016عام ال(. حيث سجلت دولة قطر أعلى معدل لنمو االئتمان المصرفي المحلي خالل 15)جدول 

عدل في دولة الكويت بم م2016عام ال، في حين بلغ أقل معدل نمو لالئتمان المصرفي في %12.6بلغ 
1.4  .% 
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سابقة بين دول مقارنة باألعوام الم 2016عام الفي المقابل تباين اتجاه النمو في الودائع البنكية خالل  

عام الفي  المجلس، ففي حين ارتفع النمو في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت

على التوالي، انخفض النمو في دول  %1.7 و% 6.2و % 11.8ليصل إلى م 2015مقارنة بالعام م 2016

ربية السعودية في المملكة العم 2016عام الالبنكية خالل  مجلس التعاون األخرى. وبلغ أقل نمو في الودائع

 %.0.8بمعدل 

29%
2016

 
 

 

 

 

5.3

2.8

2.8

7.3

12.6

2.0

6.2

1.3

0.8

5.2

11.8

2.3

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

ةاإلمارات العربية المتحد

مملكة البحرين

يةالمملكة العربية السعود

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

%

(معدل النمو السنوي) إجمالي الودائع البنكية  (معدل النمو السنوي)إجمالي اإلئتمان المحلي 

 

1520122016 

 إجمالي االئتمان المصرفي المحلي )مليون دوالر أمريكي(
  م2013 م2014 م2015 م2016

 اإلمارات   327,656.1     347,888.4      376,087.4      396,028.3     

 البحرين  19,070.5       18,926.6        20,866.2        21,443.4       

 السعودية  298,805.2     333,505.6      363,101.0      373,445.0     

 عمان  39,041.9       43,430.2        47,134.3        50,566.5       

 قطر  146,449.2    161,134.8      181,524.6      204,379.5     
 الكويت 102,431.5 104,974.7 109,908.3 112,062.4

 إجمالي االئتمان المصرفي المحلي )معدل النمو السنوي(
  م2013 م2014 م2015 م2016

 اإلمارات  8.5 6.2 8.1 5.3

 البحرين 4.7 0.8- 10.2 2.8

 السعودية 12.0 11.6 8.9 2.8

 عمان 6.1 11.2 8.5 7.3

 قطر 11.8 10.0 12.7 12.6

 الكويت 7.5 2.5 4.7 2.0

 مليون دوالر أمريكي( إجمالي الودائع البنكية )
  م2013 م2014 م2015 م2016

 اإلمارات   348,223.8       386,992.8      400,712.9      425,581.8     

 البحرين  39,704.3         41,484.3        43,489.4        44,063.8       

 السعودية  373,861.4       420,154.3      427,938.1      431,202.7     

 عمان  40,983.2         46,730.3        50,487.2        53,117.6       

 قطر  150,654.9       165,130.3      178,643.1       199,692.2     

 الكويت  139,379.3       142,364.1       141,863.2       145,067.5     

 البنكية ) معدل النمو السنوي(إجمالي الودائع 
  م2013 م2014 م2015 م2016

 اإلمارات  9.5 11.1 3.5 6.2

 البحرين 15.2 4.5 4.8 1.3

 السعودية 11.2 12.4 1.9 0.8

 عمان 11.2 14.0 8.0 5.2

 قطر 19.7 9.6 8.2 11.8

 الكويت 7.9 2.1 0.4- 2.3
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. 

لملحوظ ابعد التراجع م 2016عام ال خالل التعاون تحسنا معتدال   تحسن أداء أسواق المال في دول مجلس

مال أن جميع أسواق ال 30، مما يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين. حيث يظهر شكل م2015عام الخالل 

في سوق دبي % 12.1، تراوح بين معدل م2016عام الا خالل في دول مجلس التعاون قد حققت نمو  

 م للسوق(. ا بمعدل النمو في المؤشر العافي سوق قطر لألوراق المالية )مقاس  % 0.1لألوراق المالية و 

عام الل قد تراجعت بصورة الفتة خال مجلس التعاونومن الجدير بالذكر أن جميع أسواق المال في دول 

لمملكة في سوق األوراق المالية في ا %17.1-إثر تراجع أسعار النفط، حيث تراوح التراجع بين م 2015

اش الذي في سوق أبوظبي لألوراق المالية. ويأتي هذا التراجع بعد االنتع %4.9-لعربية السعودية و ا

 (. 16)جدول م 2014و  2013عامي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون خالل 

30
20152016%

 

-4.9

-16.5

-14.8

-17.1

-14.8

-15.1

-14.1

5.5

12.1

0.4

4.3

7.0

0.1

2.4

-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.0

2016 2015

أسواق األوراق المالية في دول مجلس التعاون : المصدر

سوق قطر

سوق مسقط

ةالسعوديالسوق المالية

سوق البحرين

سوق دبي

سوق أبو ظبي

 سوق الكويت

 

16%2013 2016

 األوراق المالية سوق م2013 م2014 م2015 م2016

 سوق أبو ظبي 63.1 5.6 -4.9 5.5

 سوق دبي 107.7 12.0 -16.5 12.1

 سوق البحرين 18.2 14.2 -14.8 0.4

 السوق المالية السعودية 25.5 -2.4 -17.1 4.3

 مسقطسوق  18.6 -7.2 -14.8 7.0

 سوق قطر 24.2 18.4 -15.1 0.1

 سوق الكويت 27.2 -13.4 -14.1 2.4

 المصدر: أسواق المال في دول مجلس التعاون

 

م 2013ن بالعامين السابقيمقارنة م 2016و م 2015 عاميخالل  كبيرا   كما تظهر قيمة التداول انخفاضا  

ول دالمالية في  حيث واصلت قيمة األسهم المتداولة في التراجع في جميع أسواق األوراق ،م2014و 

لتداول في اا في قيمة ستثناء سوق األوراق المالية في مملكة البحرين التي شهدت نمو  إمجلس التعاون )ب

لس التعاون فقد تراجعت قيمة األسهم المتداولة في جميع أسواق األوراق المالية لدول مج ،(م2016عام ال

 (. 17على التوالي )جدول  م2016وم 2015تقريبا في عام % 28و % 32معدل ب

ألوراق اوكنسبة من مجموع قيمة األسهم المتداولة في أسواق المال لدول مجلس التعاون، يستحوذ سوق 

ا يقرب م، بنسبة م2016-2012المالية في المملكة العربية السعودية على النصيب األكبر خالل األعوام 

يها وتل% 9.3نسبة من قيمة التداول في جميع أسواق دول مجلس التعاون، تليها سوق دبي ب% 80.0من 

 %. 4.9سوق دولة قطر بنسبة 
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1720122016

 

 األوراق المالية ســــــــوق م2012 م2013 م2014 م2015 م2016
 سوق أبو ظبي 6,020.5 23,044.9 39,332.5 15,712.0 13,335.7

 سوق دبي 13,232.2 43,532.3 103,882.0 41,135.8 36,410.2

 سوق البحرين 293.2 600.7 716.3 292.5 331.0

 السوق المالية السعودية 514,484.8 365,244.2 572,403.1 442,832.5 308,529.6

 مسقطسوق  2,769.8 5,864.8 5,901.2 3,615.1 2,494.1

 سوق قطر 19,415.9 20,573.1 54,750.7 25,747.3 18,953.0

 سوق الكويت 25,775.0 39,142.8 21,396.3 13,103.6 9,403.9

مجموع قيمة التداول في أسواق  581,991.4 498,002.7 798,382.2 542,438.7 389,457.7
 مجلس التعاون

 
17

 
)%( 

 ســــــــوق األوراق المالية م2012 م2013 م2014 م2015 م2016
 سوق أبو ظبي 1.0 4.6 4.9 2.9 3.4

 سوق دبي 2.3 8.7 13.0 7.6 9.3

 سوق البحرين 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

 السوق المالية السعودية 88.4 73.3 71.7 81.6 79.2

 مسقطسوق  0.5 1.2 0.7 0.7 0.6

 سوق قطر 3.3 4.1 6.9 4.7 4.9

 سوق الكويت 4.4 7.9 2.7 2.4 2.4

مجموع قيمة التداول في أسواق  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 مجلس التعاون

 المصدر: أسواق المال في دول مجلس التعاون
 
 

3.8 

. 

، إال أن السمة المتشابهة في المالية العامة في كافة التعاونمجلس بالرغم من التباين النسبي بين دول 

في جملة االيرادات الحكومية. حيث انخفضت جملة  لملحوظهو  االنخفاض ا مجلس التعاوندول 

، على م2016و، م2015، وم2014عوام في األ% 18.8، و %38.6، و%8.0االيرادات الحكومية بنسبة 

 

يرادات النفطية في  على الدور الرئيس الذي تلعبه اإليؤكد هذا االنخفاض (. و18التوالي )جدول 

الكويت  ، شهدت المالية العامة في دولةم2016خالل العام ف .مجلس التعاونالموازنات الحكومية لدول 

، بالمقارنة شهدت %44.4بنسبة بلغت الحكومية على مستوى دول المجلس  يراداتأكبر انخفاض في اإل

 %.5.4قل نسبة انكماش بلغت أالمالية العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

18%2009–2016

 مجلس التعاون الكويت قطر السعودية عمان البحرين اإلمارات  العام

 -42.9 -39.9 4.9 -53.7 -11.7 -36.2 -38.9 م2009

 30.3 30.5 -0.2 45.5 17.3 27.4 20.3 م2010

 44.2 40.2 44.8 50.7 34.2 29.7 34.7 م2011

 14.1 19.9 21.8 11.6 26.8 7.5 8.6 م2012

 1.3 -5.4 36.6 -7.3 3.2 -3.0 11.7 م2013

 -8.0 -8.8 -0.3 -9.7 1.4 5.0 -12.5 م2014

 -38.6 -50.8 -36.1 -41.0 -35.7 -33.9 -24.4 م2015

 -18.8 -44.4 -26.5 -15.7 -16.1 -7.1 -5.4 م2016

 

% 85.8من  التعاونمجلس مجمل اإليرادات الحكومية في دول من وانخفضت مساهمة االيرادات النفطية 

% 14.1يرادات غير النفطية من ، مقابل زيادة نسبية في اإلم2016 في العام %61.6إلى م 2008في العام 

 (. 31)شكل م 2016عام الفي % 38.4إلى 

312008–2016%
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خفاض مالي المال العام بسبب انويعزى هذا االنخفاض الكبير في مساهمة اإليرادات النفطية في إج

ية، اذ ارتفعت يرادات النفطية في المقام األول، ولكنه أيضا بسبب زيادة االيرادات األخرى غير النفطاإل

 109,107.7إلى م 2008عام المليون دوالر أمريكي في  72,864.2قيمة اإليرادات غير النفطية من 

 (.19)جدول م 2016عام المليون دوالر أمريكي في 
 

 

192008–2016

 التعاون مجلس الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات  العام

2008 31,208.5 1,045.5 31,366.4 4,254.1 - 4,989.7 72,864.2 

2009 30,522.8 772.3 20,102.7 3,970.4 - 3,473.2 58,841.3 

2010 30,562.8 860.4 19,026.9 3,944.1 - 4,769.3 59,163.6 

2011 31,975.2 911.1 22,248.5 4,300.1 - 5,728.3 65,163.3 

2012 36,336.6 1,034.3 27,354.7 5,356.3 - 6,993.3 77,075.1 

2013 45,647.3 913.6 32,350.7 5,156.6 - 8,486.7 92,554.8 

2014 40,739.4 1,136.0 34,938.7 5,760.2 - 8,885.1 91,459.3 

2015 45,432.9 1,190.1 45,192.3 5,011.4 - 4,938.4 101,765.2 

2016 46,475.2 1,226.9 49,533.1 6,293.6 - 5,579.0* 10,9107.7 

 بيانات أولية* بيانات قطر غير متوفرة ،  مالحظات:
 

. 

ما بين، التعاون دول مجلسلالحكومية نفقات البارتفاع في م 2014 – 2011تميزت الفترة بشكل عام، 

ض ، وكان أكبر انخفافي دول المجلس م2016 – 2014حدث انكماش في االنفاق الحكومي خالل الفترة 

 (.20)جدول % 34.8في دولة الكويت، حيث انخفض اإلنفاق بنسبة م 2016في اإلنفاق في العام 

 

 

 

 

202009–2016%

 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات  العام

 0.7 -3.2 -1.7 14.7 1.1 41.8 م2009

 1.9 27.4 7.2 9.6 26.6 -12.0 م2010

 6.8 45.5 34.8 26.4 8.3 31.3 م2011

 33.2 -9.5 26.2 5.6 14.3 6.1 م2012

 21.3 29.3 3.2 11.8 2.8 11.2 م2013

 -4.9 22.5 8.4 13.7 5.7 -17.7 م2014

 -10.0 -8.1 -9.7 -11.9 0.4 -11.3 م2015

 -34.8* -8.4 -5.8 -15.1 -0.8 -0.4 م2016

 م2016: * البيانات حتى نوفمبر ظةمالح
 

تي وقامت حكومات دول مجلس التعاون بخفض نفقاتها كجزء من مجموعة من السياسات االقتصادية ال

ل مجلس تبنتها لمواجهة إنهيار أسعار النفط في األسواق العالمية. وانخفض اإلنفاق الحكومي في دو

 (.32كل )ش% 12.8انخفض اإلنفاق بنسبة م 2016، وفي العام %10.8بنسبة م 2015التعاون في العام 
 

322009–2016%
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إلنفاق اُخفض م 2015اإلنفاق العام بشقيه االستثماري والجاري، ففي العام  مجلس التعاونوخفَضت دول 

نفاق ، ُخفض اإلم2016، وفي العام %6.0، بينما ُخفض اإلنفاق الجاري بنسبة %27.3االستثماري بنسبة 

 (.21)جدول  %22.3، مقابل تخفيض في اإلنفاق الجاري بلغت نسبته %21.2االستثماري بنسبة 
 

21%20092016

 جاريانفاق  استثماريانفاق  العام

 6.6 53.1 م2009

 9.7 14.1- م2010

 24.0 29.1 م2011

 14.9 1.4- م2012

 12.2 11.6 م2013

 4.0 4.1- م2014

 6.0- 27.3- م2015

 22.3- 21.2- م2016

 لكويتال تشمل دولة ا 2016، وبيانات العام قطربيانات دولة مالحظات: * بدون 

 

3.9 

. 

 . ومنذ العامم2016في العام   %12.9بما نسبته  مجلس التعاوندول ل السلعية صادراتالانخفضت 

نذ نتيجة االنخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية م سجلت صادرات دول المجلس تراجعا  م 2013

ت بلغ المجلس السلعيةأكبر انخفاض لصادرات دول م 2015، حيث شهد العام م2014منتصف العام 

 41.85إلى م 2014 العام دوالر أمريكي للبرميل في 85.6النفط من  بعد أن تراجع سعر %37.5 نسبته

 . م2015 العام دوالر أمريكي للبرميل في

حيث انخفضت صادرات النفط  ،م2016وتوجهت قطاعات التصدير األساسية توجها سالبا في العام 

 %1.5عادة التصدير بنسبة إ، و%2.5لعية وطنية المنشأ بنسبة والصادرات الس، %17.5بنسبة  والغاز

 (. 22)جدول

 

222011–2016%

الصادرات السلعية وطنية  إجمالي الصادرات السنة
 صادرات النفط والغاز اعادة تصدير المنشأ

 51.7 15.4 37.1 46.7 م2011

 9.2 1.1 27.9 10.4 م2012

 -1.3 7.9 -9.0 -1.5 م2013

 -12.2 1.9 0.0 -9.9 م2014

 -45.1 -7.6 -7.1 -37.5 م2015

 -17.5 -1.5 -2.5 -12.9 م2016

 

، %27.1بنسبة بلغت م 2016في العام  السلعية شهدت دولة قطر أكبر انخفاض في إجمالي صادراتها

ة لصادرات السلعيالتصدير األساسية بما في ذلك صادرات النفط والغاز، واحيث انخفضت قطاعات 

 (. 23على التوالي )جدول  %7.1، و %18.1، و%28.8عادة التصدير بنسبة إوطنية المنشأ، و

ا عدم 2016في العام  مجلس التعاونوعلى وجه العموم انخفضت قطاعات التصدير األساسية لكل دول 

نسبة بلغت بفي الصادرات السلعية وطنية المنشأ  المتحدة والتي شهدت ارتفاعا   دولة اإلمارات العربية

% 2.5 ا بلغت نسبته، ومملكة البحرين وسلطنة عمان والذي شهد فيهما قطاع إعادة التصدير نمو  13.2%

 على التوالي. %2.4و

 

2320162015
%

إجمالي  
الصادرات السلعية  صادرات النفط والغاز الصادرات

 اعادة تصدير وطنية المنشأ

 -0.7 13.2 -17.9 -5.0 اإلمارات 

 2.5 -8.7 -23.7 -18.4 البحرين

 -10.4 -8.4 -11.7 -11.1 السعودية

 2.4 -24.3 -25.7 -22.2 عمان

 -7.1 -18.1 -28.8 -27.1 قطر

 -11.2 -20.2 -15.5 -15.7 الكويت
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ام عالمقارنة مع م 2016في العام  السلعية وبصورة موازية للصادرات، انخفضت واردات دول المجلس

%، 8.5بلغت نسبته  السلعية في وارداتها إجماليا   انخفاضا  مجلس التعاون ، حيث سجلت كل دول م2015

 . %2.0بنسبة السلعية  سجلت ارتفاعا في وارداتهاوالتي دولة اإلمارات العربية المتحدة  ستثناءإب

بنسبة  م2016في العام  مجلس التعاونفي دول السلعية وسجلت سلطنة عمان أكبر انخفاض في الورادات 

 (.24)جدول % 31.6بلغت 

 

24%2011–2016
 

مجلس  العام
 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات  التعاون

 6.7 -5.2 17.2 21.9 -3.8 24.2 19.0 م2011

 8.6 14.6 25.3 18.1 2.1 11.3 14.1 م2012

 5.1 8.4 11.7 6.9 -9.2 2.1 4.6 م2013

 5.4 11.5 -10.2 3.8 22.9 2.0 3.2 م2014

 0.6 7.4 -15.6 0.4 2.3 *-2.8 -1.2 م2015

 -1.0 -2.2 -31.6 -20.1 -7.9 *2.0 -8.5 م2016

 *ال تشمل المناطق الحرة

 

.  

مريكي أمليار دوالر  41.5بلغت قيمته   السلعي فائضا في الميزان التجاريمجلس التعاون حققت دول 

لغ  ب السلعي ، حيث حققت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة في الفائض التجاريم2016في العام 

لمتحدة العربية ود عجز تجاري في دولة اإلمارات امليار دوالر أمريكي، وتشير البيانات إلى وج 32.9

 (.25، )جدول م2016و م 2015في العامين 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

252010–2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال تشمل صادرات المناطق الحرة*: ةمالحظ
 

 

 

 

. 

وخاصة  مجلس التعاونبنمو سنوي كبير في التجارة البينية في دول م 2013 – 2011تميزت الفترة 

نية ي(. فارتفعت نسبة التجارة الب26الصادرات السلعية الوطنية المنشأ وتجارة إعادة التصدير )جدول 

 ، على التوالي. %12.6، و %14.2، و%17.1بنسبة  م2013، وم2012، وم2011عوام اإلجمالية خالل األ

، %20.3بنسبة م 2013 – 2011زاد متوسط النمو السنوي للصادرات السلعية الوطنية المنشأ خالل الفترة 

انخفض في الفترة  مجلس التعاوندول البيني ل، غير أن التبادل التجاري %17.1واعادة التصدير بنسبة 

باالنخفاض الكلي في صاردات وواردات دول المجلس على أثر انخفاض اسعار  ، متأثرا  م2016 – 2014

 النفط العالمية.

 

 

 

 الكويت قطر عمان السعودية البحرين اإلمارات  مجلس التعاون العام

 40,758.6 49,492.0 18,226.0 129,715.6 1,778.0 12,234.0 252,554.3 م2010

 79,049.0 89,431.7 26,665.7 217,004.8 5,651.0 32,875.2 450,677.5 م2011

 88,684.3 103,063.8 27,003.7 217,466.2 5,803.8 42,818.5 484,840.3 م2012

 86,896.8 102,406.8 26,444.1 195,233.3 6,495.2 36,018.0 453,494.1 م2013

 72,489.0 93,171.0 25,392.0 155,366.7 4,549.5 4,032.0 355,000.2 م2014

 25,673.1 43,904.3 11,973.2 20,795.7 (1,745.2) (31,990.1)* 68,611.2 م2015

 17,824.4 25,161.2 10,848.0 32,949.7 (2,496.8) (42,763.2)* 41,523.4 م2016
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262011–2016%

الصادرات السلعية الوطنية  العام
 االجمالي النفط والغاز اعادة التصدير المنشأ

 17.1 24.4 3.1 19.4 م2011

 14.2 0.8 25.0 23.7 م2012

 12.6 0.4 23.1 17.8 م2013

 -1.5 -4.8 4.1 -2.8 م2014

 -9.4 -36.0 2.9 3.8 م2015

 -11.4 2.9 -21.9 -10.7 م2016

 
. 

 

 الحساب الجاري

يكي أمرمليار دوالر  43.1ليصل إلى م 2016ارتفع العجز في الحساب الجاري في مجلس التعاون لعام 

 من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية. % 3.2ما نسبته  ا، مشكال  تقريب  

دة (. إال أن ح33)شكل م 2016-2012ويظهر الحساب الجاري في مجلس التعاون تراجعا خالل الفترة 

حقق خالل حين تحول الفائض الذي تم 2016وم 2015التراجع قد زادت بصورة كبيرة في العامين 

 إلى عجز نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.م 2014-2012السنوات 

ائض في ومن أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري لمجلس التعاون تراجع الف

 ميزان السلع والنمو المستمر في حجم تحويالت العاملين إلى بلدانهم األصلية. 

 

 

 

 

332016 

 

 

في جميع دول م 2016عام ال، يشير الحساب الجاري إلى عجز في مجلس التعاونوعلى مستوى دول 

م 2016عام الالمجلس عدا دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تراوح العجز في الحساب الجاري في 

ملكة في م أمريكي مليار دوالر 1.5مليار دوالر أمريكي في المملكة العربية السعودية و  27.6بين 

 11.5ره ساب الجاري بلغ مقدافي الح البحرين، في حين حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة فائضا  

 (. 27)جدول  أمريكي مليار دوالر

شكل ، حيث يم2016-2012في مكونات الحساب الجاري خالل الفترة  متشابها   وتظهر دول المجلس نمطا  

ويالت في حين يشكل ميزان التح مجلس التعاونميزان السلع المصدر الرئيس للتدفقات إلى داخل دول 

 . مجلس التعاونات أهم التدفقات إلى خارج دول الجارية وميزان الخدم

 

 

 

 

 

 

-43.1

11.5
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المصدر: البنوك المركزية في   
 دول مجلس التعاون
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أن صافي الدخل األولي )الدخل من االستثمارات واألصول المالية( يشكل تدفقا إلى  ومن المالحظ أيضا  

دولة كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية  و في مجلس التعاونداخل دول 

في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان و  مجلس التعاونإلى خارج دول  الكويت، بينما يشكل تدفقا  

 (. 28دولة قطر )جدول 

272012–2016 

 مليون دوالر أمريكي م2012 م2013 م2014 م2015 م2016
  مجلس التعاون

 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 395,695.0 345,066.2 237,765.5 -33,402.7 -43,140.9
 السلع -أ 619,134.3 587,508.7 494,837.8 207,476.6 174,963.0

 الخدمات   -ب -140,524.5 -150,610.8 -156,920.6 -135,012.9 -115,276.8

 الدخل -ج 3,519.5 12,910.8 17,605.8 24,147.0 26,228.4
 التحويالت الجارية  -د -86,595.1 -104,717.8 -117,830.2 -130,013.4 -129,052.9

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  25.1 21.3 14.5 -2.4 -3.2
 اإلجمالي )%(

  اإلمارات العربية المتحدة
 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 79,754.9 71,368.3 54,458.8 17,263.4 11,545.3
 السلع -أ 141,674.6 144,234.2 108,427.5 76,569.1 68,318.6

 الخدمات   -ب -47,161.3 -49,285.2 -26,385.3 -21,402.3 -19,360.1
 الدخل -ج 299.5 190.6 653.5 1,742.7 2,096.7

 التحويالت الجارية  -د -15,221.2 -23,744.0 -28,236.9 -39,646.0 -39,509.9

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  21.3 18.3 13.5 4.8 3.3
 اإلجمالي )%(

  مملكة البحرين 
 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 2,221.8 2,409.8 1,523.1 -752.1 -1,492.8

 السلع -أ 6,794.7 4,322.3 3,641.5 830.9 -803.7
 الخدمات   -ب 1,339.1 1,449.2 1,806.9 2,520.2 3,497.9

 الدخل -ج -3,837.5 -1,195.7 -1,632.7 -1,735.9 -1,795.5
 التحويالت الجارية  -د -2,074.5 -2,166.0 -2,364.4 -2,367.3 -2,391.5

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  7.2 7.4 4.6 -2.4 -4.6
 اإلجمالي )%(

  المملكة العربية السعودية 
 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 164,763.7 135,442.4 73,758.2 -56,723.8 -27,551.3
 السلع -أ 246,570.4 222,557.4 183,994.9 44,265.4 55,764.1

 الخدمات   -ب -62,357.1 -64,807.1 -88,028.7 -73,562.3 -55,681.3
 الدخل -ج 10,988.6 13,561.4 16,525.9 17,280.0 15,726.8

 التحويالت الجارية  -د -30,438.3 -35,869.3 -38,734.0 -44,706.9 -43,360.9

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  22.4 18.1 9.8 -8.7- -4.3
 اإلجمالي )%(

 المصدر: البنوك المركزية في مجلس التعاون

 

 
 
 
 

أن صافي الدخل األولي )الدخل من االستثمارات واألصول المالية( يشكل تدفقا إلى  ومن المالحظ أيضا  

دولة كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية  و في مجلس التعاونداخل دول 

في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان و  مجلس التعاونإلى خارج دول  الكويت، بينما يشكل تدفقا  

 (. 28دولة قطر )جدول 

272012–2016 

 مليون دوالر أمريكي م2012 م2013 م2014 م2015 م2016
  مجلس التعاون

 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 395,695.0 345,066.2 237,765.5 -33,402.7 -43,140.9
 السلع -أ 619,134.3 587,508.7 494,837.8 207,476.6 174,963.0

 الخدمات   -ب -140,524.5 -150,610.8 -156,920.6 -135,012.9 -115,276.8

 الدخل -ج 3,519.5 12,910.8 17,605.8 24,147.0 26,228.4
 التحويالت الجارية  -د -86,595.1 -104,717.8 -117,830.2 -130,013.4 -129,052.9

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  25.1 21.3 14.5 -2.4 -3.2
 اإلجمالي )%(

  اإلمارات العربية المتحدة
 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 79,754.9 71,368.3 54,458.8 17,263.4 11,545.3
 السلع -أ 141,674.6 144,234.2 108,427.5 76,569.1 68,318.6

 الخدمات   -ب -47,161.3 -49,285.2 -26,385.3 -21,402.3 -19,360.1
 الدخل -ج 299.5 190.6 653.5 1,742.7 2,096.7

 التحويالت الجارية  -د -15,221.2 -23,744.0 -28,236.9 -39,646.0 -39,509.9

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  21.3 18.3 13.5 4.8 3.3
 اإلجمالي )%(

  مملكة البحرين 
 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 2,221.8 2,409.8 1,523.1 -752.1 -1,492.8

 السلع -أ 6,794.7 4,322.3 3,641.5 830.9 -803.7
 الخدمات   -ب 1,339.1 1,449.2 1,806.9 2,520.2 3,497.9

 الدخل -ج -3,837.5 -1,195.7 -1,632.7 -1,735.9 -1,795.5
 التحويالت الجارية  -د -2,074.5 -2,166.0 -2,364.4 -2,367.3 -2,391.5

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  7.2 7.4 4.6 -2.4 -4.6
 اإلجمالي )%(

  المملكة العربية السعودية 
 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 164,763.7 135,442.4 73,758.2 -56,723.8 -27,551.3
 السلع -أ 246,570.4 222,557.4 183,994.9 44,265.4 55,764.1

 الخدمات   -ب -62,357.1 -64,807.1 -88,028.7 -73,562.3 -55,681.3
 الدخل -ج 10,988.6 13,561.4 16,525.9 17,280.0 15,726.8

 التحويالت الجارية  -د -30,438.3 -35,869.3 -38,734.0 -44,706.9 -43,360.9

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي  22.4 18.1 9.8 -8.7- -4.3
 اإلجمالي )%(

 المصدر: البنوك المركزية في مجلس التعاون
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  م2012 م2013 م2014 م2015 م2016
  سلطنة عمان

 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 7,817.9 5,204.2 4,205.5 -10,954.5 -12,319.9
 السلع -أ 26,509.8 24,384.9 25,677.5 9,118.3 6,257.5

 الخدمات   -ب -6,098.8 -6,842.7 -6,881.7 -6,819.2 -6,340.7
 الدخل -ج -4,504.6 -3,235.4 -4,286.1 -2,262.7 -1,955.8

 التحويالت الجارية  -د -8,085.8 -9,105.3 -10,301.7 -10,990.9 -10,278.3

الحساب الجاري كنسبة من الناتج  10.2 6.6 5.2 -15.9 -1.8
 المحلي اإلجمالي )%(

 دولة قطر
 

 )أ+ب+ج+د(الحساب الجاري  62,000.3 60,461.0 49,409.9 13,750.8 -8,324.5
 السلع -أ 102,166.8 101,861.3 95,557.1 48,798.1 25,319.8

 الخدمات   -ب -13,984.1 -16,304.1 -19,332.7 -15,778.3 -16,365.7
 الدخل -ج -12,124.7 -10,363.7 -9,300.5 -3,565.4 -1,109.3

 التحويالت الجارية  -د -14,057.7 -14,732.4 -17,514.0 -15,703.6 -16,169.2

الحساب الجاري كنسبة من الناتج  33.2 30.4 24.0 8.4 -5.5
 المحلي اإلجمالي )%(

 دولة الكويت
 

 الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 79,136.4 70,180.6 54,410.0 4,013.5 -4,997.7
 السلع -أ 95,418.1 90,148.6 77,539.3 27,894.9 20,106.8

 الخدمات   -ب -12,262.2 -14,820.9 -18,099.2 -19,971.0 -21,027.0
 الدخل -ج 12,698.1 13,953.6 15,645.7 12,688.3 13,265.5

 التحويالت الجارية  -د -16,717.6 -19,100.7 -20,679.3 -16,598.7 -17,343.2

الحساب الجاري كنسبة من الناتج  45.5 40.3 33.4 3.5 -4.5
 المحلي اإلجمالي )%(

 البنوك المركزية في مجلس التعاونالمصدر: 
 
 

 االستثمار األجنبي في دول مجلس التعاون
. حيث م2016-2012بيانات االستثمار األجنبي في دول مجلس التعاون خالل الفترة  29يظهر جدول 

إلى الخارج وزيادة في األصول األجنبية المملوكة من قبل دول مجلس التعاون  يشكل الرقم السالب تدفقا  

في رصيد تملك المستثمرين األجانب  إلى الداخل و ارتفاعا   خالل السنة، بينما يشكل الرقم الموجب تدفقا  
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ستثمر لألصول المحلية خالل السنة. ويقسم االستثمار األجنبي إلى استثمار أجنبي مباشر حين يتملك الم

 حين تقل النسبة عن ذلك.أجنبي في المحافظ واستثمار  ،من ملكية المؤسسة% 10.0األجنبي أكثر من 

 م2016و م2015األجنبي المباشر خالل عامي حصائيات االستثمار إوعلى مستوى مجلس التعاون، تظهر 

 تلكالتعاون تم مجلسدول إلى خارج مجلس التعاون، أي أن  أن صافي األصول األجنبية يمثل تدفقا  

م 2015 نالعاميخالل في داخل مجلس التعاون  أجنبية في الخارج أكثر من تملك األجانب أصوال   أصوال  

مليار  13.3ليصل إلى م 2016عام ال. وقد تراجع صافي االستثمار األجنبي لمجلس التعاون في م2016و 

 . م2015عام المليار دوالر في  22.5من مستوى  متراجعا  م 2016في عام  أمريكي دوالر

 4.7 لتصل إلىم 2016عام الفي حين ارتفعت االستثمارات األجنبية المباشرة داخل مجلس التعاون في 

 افظالمح في. وعلى صعيد االستثمار األجنبي م2015عام البعد التراجع الملحوظ في  أمريكي مليار دوالر

 يأمريك مليار دوالر 37.0الخارج من مستوى في المحافظ تراجع صافي استثمار مجلس التعاون في 

 . م2016عام الفي  أمريكي مليار دوالر 12.8ليصل إلى م 2015عام الفي 

وعلى مستوى دول مجلس التعاون، حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من االستثمارات 

 مليار دوالر 9.0و  8.8بما مقداره  م2016و م 2015األجنبية المباشرة إلى داخل الدولة في العامين 

على التوالي. كما حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من االستثمارات  تقريبا   أمريكي

 مليار دوالر 13.6و  16.7بما مقداره م 2016و م 2015األجنبية المباشرة إلى خارج الدولة في العامين 

على التوالي. وبشكل عام فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت  تقريبا   أمريكي

البحرين  مملكةبينما حققت م 2016عام القد حققت صافي استثمار أجنبي مباشر إلى الخارج خالل 

 والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان صافي استثمار أجنبي مباشر إلى الداخل خالل نفس العام.

إلى زيادة تملك األجانب م 2016عام الالمحافظ خالل يشير صافي االستثمار األجنبي في ، في المقابل

مارات العربية المتحدة، بينما داخل الدولة في كل من دولة قطر ومملكة البحرين واإللألصول المالية 

يشير إلى زيادة تملك الدولة لألصول األجنبية في الخارج في كل من دولة الكويت والمملكة العربية 

حققت دولة الكويت أعلى مستوى في صافي فقد ، مجلس التعاونوعلى مستوى دول السعودية. 

و  33.1بما مقداره م 2016و م 2015ن إلى خارج الدولة في العامي في المحافظ االستثمارات األجنبية

 على التوالي. أمريكي مليار دوالر 18.9

 

292012–2016 

 مليون دوالر أمريكي 2012 2013 2014 2015 2016
  مجلس التعاون

 )أ( االستثمار األجنبي المباشر -11,203.9 -22,459.6 4,017.3 -22,454.5 -13,308.4
 األصول في الخارج -14,156.1 -30,009.3 -3,580.0 -21,523.0 -18,014.4

 الخصوم في الداخل 2,954.7 7,553.2 7,597.3 -934.8 4,706.0
 )ب( استثمار حافظة )صافي( -12,786.2 -35,969.3 -55,357.1 -37,021.9 -12,779.1

  اإلمارات العربية المتحدة
 )أ( االستثمار األجنبي المباشر 1,443.2 1,661.0 -925.8 -7,896.5 -4,629.0

 األصول في الخارج -8,168.8 -8,822.3 -11,735.9 -16,691.6 -13,614.7
 الخصوم في الداخل 9,612.0 10,483.3 10,810.1 8,795.1 8,985.7
 )ب( استثمار حافظة )صافي( 980.3 1,116.4 1,252.6 1,089.2 1,198.1

  مملكة البحرين
 )أ( االستثمار األجنبي المباشر -31.1 3,196.0 1,913.0 -1,293.9 111.7

 األصول في الخارج -922.3 -531.6 394.4 -496.8 -170.2
 الخصوم في الداخل 891.2 3,727.7 1,518.6 -797.1 281.9

 )ب( استثمار حافظة )صافي( 3,842.8 -4,505.3 -700.3 -106.9 1,834.3
  المملكة العربية السعودية

 )أ( االستثمار األجنبي المباشر -7,780.8 -3,921.4 -2,615.8 -2,751.1 1,150.3
 األصول في الخارج 4,401.5 4,943.3 5,396.0 5,389.9 8,602.9

 الخصوم في الداخل -12,182.4 -8,864.7 -8,011.8 -8,141.0 -7,452.5
 )ب( استثمار حافظة )صافي( 3,184.3 6,606.2 26,780.2 10,769.7 -8,208.6

  سلطنة عمان
 )أ( االستثمار األجنبي المباشر 478.5 678.8 -70.2 -2,507.2 1,323.8
 األصول في الخارج -884.3 -933.7 -1,357.6 -335.5 -356.3

 الداخلالخصوم في  1,365.4 1,612.5 1,287.4 -2,171.7 1,680.1
 )ب( استثمار حافظة )صافي( 327.7 353.7 -775.0 855.7 5,180.8

  دولة قطر
 )أ( االستثمار األجنبي المباشر -1,444.2 -8,861.8 -5,708.0 -2,952.5 -7,128.0
 األصول في الخارج -1,840.1 -8,021.4 -6,748.4 -4,023.4 -7,901.9

 الخصوم في الداخل 395.9 -840.4 1,040.4 1,070.9 773.9
 )ب( استثمار حافظة )صافي( 2,799.3 -18,310.2 -19,933.0 -16,548.4 6,068.8

  دولة الكويت
 )أ( االستثمار األجنبي المباشر -3,869.5 -15,212.2 11,424.0 -5,053.4 -4,137.2
 األصول في الخارج -6,742.1 -16,643.5 10,471.4 -5,365.7 -4,574.1

 الخصوم في الداخل 2,872.6 1,434.8 952.6 309.0 436.9
 )ب( استثمار حافظة )صافي( -23,920.6 -21,230.1 -61,981.5 -33,081.2 -18,852.4

 المصدر: البنوك المركزية في مجلس التعاون
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 تحويالت العاملين في دول مجلس التعاون إلى بلدانهم األصلية
رج، حيث تتصدر كتلة دول مجلس التعاون دول العالم من حيث حجم تحويالت العاملين المرسلة إلى الخا

جي إلى تشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن مجموع تحويالت العاملين الوافدين في مجلس التعاون الخلي

موع من مج %32.6 وهو ما يشكلم 2016عام الفي  أمريكي مليار دوالر 111.5في بلدانهم األصلية بلغ 

 (.34في نفس العام )شكل أمريكي مليار دوالر  342.1تحويالت المهاجرين في العالم البالغة 

 
342016

 

 
 

 المصدر: البنك الدولي والمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

وكنسبة إلى حجم االقتصاد، تشكل قيمة تحويالت العاملين الوافدين إلى خارج دول مجلس التعاون ما 

، م2016عام الفي  مجلس التعاونلكتلة دول  باألسعار الجارية من الناتج المحلي اإلجمالي 8.2يقارب 

العاملين كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  في مؤشر تحويالت من أعلى دول العالم وتعتبر سلطنة ُعمان

، وبلغت هذه النسبة ما يقارب م2015عام الفي  نية عالميا  اباألسعار الجارية حيث احتلت المرتبة الث

% 13.8كما تشكل تحويالت العاملين ما نسبته %. 15.5بلغت هذه النسبة  م2016عام الوفي %. 15.7
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لدولة الكويت. في حين تبلغ هذه النسبة أقلها بين دول مجلس التعاون  تقريبا  من الناتج المحلي اإلجمالي

 %.6.0( وهي 30في المملكة العربية السعودية )جدول 
 

30%2016

 تحويالت العاملين المرسلة 
 )مليار دوالر أمريكي( 

 الناتج المحلي اإلجمالي
 )مليار دوالر أمريكي(

التحويالت نسبة إلى 
 الناتج )%(

 8.2% 1357.0 111.5 مجلس التعاون

 9.4% 348.7 32.7 اإلمارات 

 7.4% 32.2 2.4 البحرين

 6.0% 646.4 38.9 السعودية

 15.5% 66.3 10.3 عمان

 7.9% 152.5 12.0 قطر

 13.8% 110.9 15.3 الكويت

 

كما تظهر اإلحصاءات الرسمية تباينا  في معدالت نمو تحويالت العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي 

في دولة اإلمارات م 2016، حيث بلغ أعلى نمو في تحويالت العاملين خالل عام م2016خالل عام 

 .%6.5ن بنسبة في حين تراجعت قيمة تحويالت العاملين في سلطنة ُعما%. 6.0العربية المتحدة بنسبة 

 .(35)شكل 
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مصادر البيانات
Data Sources

 الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية 
مملكة البحرين

الهيئة العامة لإلحصاء
المملكة العربية السعودية

 المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات
سلطنة عمان

 وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء
دولة قطر

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

Federal Competitiveness 

and Statistics Authority
State of United Arab Emirates

 Information & 
eGoverment Authority 

Kingdom of Bahrain

General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Statistics and 
Information.

Sultanate of Oman

Ministry of Development 
Planning and Statistics

State of Qatar

Central Statistical Bureau
State of Kuwait

http://www.fcsa.gov.ae

http://www.cio.gov.bh

http://www.stats.gov.sa

http://www.qsa.gov.qa

http://www.ncsi.gov.om

http://www.csb.gov.kw


