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عام قوي بالنسبة لدول : 2022حصاد

الخليج العربي

-دوهي تأمل بأن يكون العام الذيي سذتتعافى فيذه مذن جائوذة  وفيذ2022استهلت دول العالم عام 

، ولكذذن سذذرعان مذذا تخلذذل العذذام توذذديات ناعذذية عذذن الصذذراع بذذين روسذذيا وأو رانيذذا، ممذذا أد  إلذذى19

.نقص الطاقة وانعدام األمن الغذائي والمزيد من التباطؤ االقتصادي عالميًا

ادي فقذد تكذذون خطذذط التعذذافي والنمذذو االقتصذذ

ية الطموحة لدول الخليج هذي األسذباا الرئيسذ

للتوسذذذذذذذذن،  المشذذذذذذذذاري  العم قذذذذذذذذة لر يذذذذذذذذة 

، ومعذذاودة االنفتذذا  فذذي دولذذة 2030السذذعودية 

سذبو اإلمارات واستضافتها للفعاليات مثذل إ 

-19 وفيذذدعلذذى الذذرنم مذذن جائوذذة -دبذذي2020

فذي قطذر ممذا 2022واستثمارات  أس العذالم 

.ساهم في توقيق النمو نير المسبوق

ارتفذذذذ  معذذذذدل نمذذذذو النذذذذاتج المولذذذذي اإلجمذذذذالي 

6.4إلذى 2021بالمائذة فذي عذام 2.7الوقيقي من 

ويتوقذذ  صذذندوق النقذذد . 2022بالمائذذة فذذي عذذام 

بالمائذذذذة فذذذذي عذذذذام 3.6الذذذذدولي اسذذذذتقرار  عنذذذذد 

،  وهذذذذو أعلذذذذى مذذذذذن المتوسذذذذط العذذذذذالمي 2023

ومذذذذذن المتوقذذذذذ  أن يرتفذذذذذ  معذذذذذدل . المتوقذذذذذ 

بالمائذذذة فذذذي 3.7التضذذذخم بشذذذكل طفيذذذف إلذذذى 

2.7وأن يتراجذذذ  فذذذذي العذذذذام المقبذذذذل إلذذذذى 2022

كل  مذذا ارتفعذذت المذذوازين الماليذذة بشذذ. بالمائذذة

٪ من الناتج المولي اإلجمذالي7حاد إلى أ ثر من 

. بعذذد ثمذذاني سذذنوات مذذن العجذذز2022فذذي عذذام 

ومذذذذذن المتوقذذذذذ  أن يرتفذذذذذ  إجمذذذذذالي الفذذذذذائض 

2022التجذذذاري لذذذدول الخلذذذيج العربذذذي فذذذي عذذذام 

بالمائذذة مذذن النذذاتج 3.2بشذذكل  بيذذر مذذن سذذالب 

بالمائذة 5.3إلذى 2020المولي اإلجمالي في عام 

بالمائذذذة فذذذي عذذذام 17وأ ثذذذر مذذذن 2021فذذذي عذذذام 

 مذذذذذذذا انتعشذذذذذذذت السذذذذذذذياحة وتجذذذذذذذاوزت . 2022

.مستويات ما قبل الجائوة

1

فذذي مذذوازاة  لذذ ، عذذهد العذذالم جذذغوط ا ناتجذذة 

عذذذذذذن التضذذذذذذخم، والذذذذذذيي لذذذذذذم تشذذذذذذهد بعذذذذذذض 

كذة االقتصادات مثذل الواليذات المتوذدة والممل

.المتودة مثيله مني عقود

على الرنم من هي  الظروف العالمية، ارتفعت

، 2022اقتصذذادات دول الخلذذيج العربذذي فذذي عذذام 

2حيث تجاوز ناتجها المولي اإلجمالي مجتمعة

تريليذذذذون دوالر، ممذذذذا يجعلذذذذه تاسذذذذ  أ بذذذذر نذذذذاتج

وتخطذذى . مولذذي إجمذذالي علذذى مسذذتو  العذذالم

النذذذذذاتج المولذذذذذي اإلجمذذذذذالي للمملكذذذذذة العربيذذذذذة

.السعودية وحدها حاجز تريليون دوالر

لنقذد وبالنظر إلذى المسذتقبل، يتوقذ  صذندوق ا

أجذذذذذذعف عذذذذذذام علذذذذذذى 2023الذذذذذذدولي أن يكذذذذذذون 

ني مستو  العالم من حيث النمو االقتصادي م

، إ  سذذذيعيا مذذذا ال يقذذذل عذذذن ثلذذذث 2009عذذذام 

ومذذ   لذذ ، فقذذد . بلذذدان العذذالم فذذي حالذذة ر ذذود

ي رف  مؤخر ا توقعاتذه بشذأن معذدالت النمذو فذ

.دول الخليج العربي للعام المقبل

م ومن المؤ د أن ارتفاع أسعار النفط قد ساه

فذذذذي هذذذذيا االتجذذذذا  المعذذذذا   لذذذذدول الخلذذذذيج 

ط لم العربي، لكن البلدان األخر  المصدرة للنف

توقذذق أدا   جيذذد ا، ممذذا يشذذير إلذذى وجذذود عوامذذل 

.مؤثرة أخر 



8.3بة ومن المتوقذ  أن تنمذو المملكذة العربيذة السذعودية، أ بذر اقتصذاد فذي العذالم العربذي، بنسذ

علذذذى 2024و2023بالمائذذذة فذذي عذذامي 2.3بالمائذذة و3.7قبذذذل أن تتراجذذ  إلذذى 2022بالمائذذة فذذي عذذام 

لعذالم العربذي،  ما تشير التقديرات إلى أن اإلمارات العربية المتودة، ثاني أ بر اقتصاد في ا. التوالي

حيذث يوذذد 2023بالمائذة فذي عذام 4.1قبذل أن تتراجذذ  إلذى 2022بالمائذة فذي عذام 5.9سذتنمو بنسذبة 

ومذذذن . نسذذذب الفائذذذدة ، وفق ذذذا للبنذذذ  الذذذدوليإرتفذذاعتبذذاطؤ الطلذذذب العذذذالمي مذذذن التوسذذذ  بسذذذبب 

قبذل أن يتباطذأ إلذى 2022بالمائة في عام 8.5المتوق  أن يتسارع النمو االقتصادي في الكويت إلى 

بالمائذذة هذذيا 4ومذذن المتوقذذ  أن تنمذذو قطذذر بنسذذبة . 2024و2023بالمائذذة فذذي عذذامي 2.5متوسذذط 

لم العام على خلفية ازدهار قطذاع الذنفط والغذاز وتعزيذز قطذاع السذياحة مذ  استضذافة  ذأس العذا

بالمائذة فذي عذام 3.8ومن المتوق  أن يتوسن النمذو فذي البوذرين ليصذل إلذى . لكرة القدم في الب د

ازدهذذار ، مذذدفوع ا بشذذكل أساسذذي بالقطذذاع نيذذر النفطذذي وإعذذادة االنفتذذا  الكامذذل ل قتصذذاد و2022

بالمائذة فذي 4.5ومن المتوق  أن يصل نمو الناتج المولي اإلجمالي فذي عممذان إلذى . قطاع التصني 

.2024إلى 2023بالمائة في المتوسط في الفترة من 3.2قبل أن يتراج  إلى 2022عام 

عام قوي بالنسبة لدول : 2022حصاد

الخليج العربي

يددددددكث الن يدددددرو   دددددي 
دول الخلددددديج العربدددددي 
أ  هددذف  ر ددة ةمينددة
اء ونددادكل للتنويددن وبندد

مسددددددددددتقب  يت دددددددددداو  
االعتمدداد علددو الوقددود
األحفددوكيو وكبمددا أحددد 
آخدددددددر الطفدددددددرات  دددددددي 
أسددددعاك الددددنف  و قًددددا

لبعض المحللين

ويتطلذذذذذذب التوذذذذذذول االقتصذذذذذذادي رأس مذذذذذذال 

ومهذذارات ل قتصذذاد الجديذذد وأنظمذذة حو مذذة 

ديناميكيذذذة فذذذي  ذذذل مذذذن القطذذذاعين الخذذذا  

.والوكومي

وإلى جانذب الر ذود العذالمي المخيذف فذي عذام

تواجذذه دول سددتة مخدداطر عامددة ، هنذذاك 2023

ولكذذذذن . الخلذذذذيج العربذذذذي فذذذذي العذذذذام المقبذذذذل

سذذنلقي نظذذرة عامذذة سذذريعة علذذى المخذذاطر 

العالميذذذذة بغذذذذرض توديذذذذد السذذذذياق، قبذذذذل أن 

تعلقذذذذذةنسذذذذتعرض المخذذذذذاطر الرئيسذذذذية الم

.بدول الخليج العربي
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2023المخاطر العالمية  ي عام 
هدنا  مما عذ التضخم األعلو . يشهد االقتصاد العالمي عدد ا من التوديات المثيرة ل جطراا

، ونددزام كوسدديا مددن أو رانيددافذذي معظذذم المنذذاطق، وتشددديد األوعددام الماليددة منذذي عذذدة عقذذود، 

.بشدة على التوقعاتعوام  تؤةر اليي طال أمد ،   لها 19-ووباء  و يد

خفذذاضإن)إن التوجذذه السذذائد منذذي األزمذذة الماليذذة و المتمثذذل فذذي السياسذذات النقديذذة المتسذذاهلة 

أ  بذالتراج  خذ ل الوبذا  بذداإلقتصاديوالتي ساهمت بشكل نير مسبوق في النمو ( نسب الفائدة

سذذبة وتعذذاني ن. بسذذبب جهذذود صذذناع السياسذذات إلذذى خفذذض التضذذخم إلذذى المسذذتو  المسذذتهدف

مذذو فمذذن المتوقذذ  أن يتباطذذأ الن. متزايذذدة مذذن االقتصذذادات مذذن تبذذاطؤ النمذذو أو االنكمذذا  التذذام

ومذن المتوقذ  أن يرتفذ  التضذخم . 2023٪ فذي 2.7و2022٪ فذي 3.2إلى 2021٪ في 6.0العالمي من 

٪ 4.1وإلذذى 2023٪ فذذي 6.5لكنذذه سذذينخفض إلذذى 2022٪ فذذي 8.8إلذذى 2021٪ فذذي 4.7العذذالمي مذذن 

.2024بولول 
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2023المخاطر العالمية  ي عام 

.وال تزال المخاطر المتوقعة  بيرة وسلبية بشكل نير عادي

.وللفترة أطاستمراك التضخم إلى  دمات أسعاك الطاقة والغذاء فقد يؤدي المزيد من 

.واس في األسواق الناعية على نطاقانتشاك أ مة الديو  إلى نسب الفائدل إكتفاموقد يؤدي 

المخداو  الصدحية العالميدة أو ( الجديذدةالمتووراتأو )من جديد 19-ظهوك  و يدوقد يؤدي 

.بشكل أ برإعاقة النمو إلى ال ديدل 

فذذذي الصذذذين إلذذذى القطذذذاع المصذذذرفي المولذذذي وتتسذذذبب فذذذيأ مدددة قطدددام العقددداكات وقذذذد تمتذذذد 

اط سددلبية  علدددو النشدددإنعناسددداتبشذذدة ممذذذا قذذذد تكذذون لذذذه اننمدداا االقتصددداد الصددديني 

ل المنخفضذذذة بالفعذذذتددددهوك معنويدددات المسدددت مرين ،  ممذذذا يذذذؤدي إلذذذى االقتصدددادي العدددالمي

. وت بي  أداء األسواق المالية العالمية
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وتذذذذذذر  وحذذذذذذدة المعلومذذذذذذات التابعذذذذذذة لمجلذذذذذذة 

ة أيض ذذذذذا سذذذذذيناريوهات صذذذذذعباإليكونوميسذذذذذت

الددددنقص العددددالمي  ددددي موتملذذذذة مذذذذن حيذذذذث 

هميذة التي تعتبر بالغة األ)الحبوب واألسمدل 

نقددص وهذيا يعنذذي . 2023فذذي عذذام ( للمواصذيل

ر بشذذذكل  بيذذذالمحا دددي  واكتفدددام األسدددعاك 

يزيددد مددن مخدداطر انعدددام لفتذذرة طويلذذة، ممذذا 

خي وتشذير نمذا ا التغيذر المنذا. األمن الغدذائي

إلذذذى زيذذذادة وتيذذذرة الظذذذواهر الجويذذذة المتطرفذذذة، 

.األمر اليي من عأنه أن يضاعف التودي

2023المخاطر العالمية  ي عام 

تسددداهم مو دددات ال فدددا  علذذذى سذذذبيل المثذذذال 

فذذذذي أوروبذذذذا والصذذذذين الشددددديدل ومو ددددات الحددددر 

فذذذذي 2022والهنذذذد والواليذذذات المتوذذذذدة فذذذي عذذذام 

وقذذذد . اكتفدددام أسدددعاك بعدددض المدددواد الغذائيدددة

إ ا اعددددددطرابات ا تماعيددددددة يذذذذذذؤدي  لذذذذذذ  إلذذذذذذى 

اسذذتمرت هذذي  الضذذغوط التضذذخمية، وإ ا ارتفذذ  

ع  ي التضخم أعلى بكثير من زيادات األجور، مما 

لن من الصعب علو األسر الفقيدرل ردراء السد

.األساسية

ادر ويصذذف تقريذذر  فذذاق االقتصذذاد العذذالمي الصذذ

ا تمدددام عذذذن صذذذندوق النقذذذد الذذذدولي إمكانيذذذة 

وترات التذ: المخاطر المتشدابنة عاليدة التدرةير

يذذذد، الجيوسياسذذذية، وهشاعذذذة سلسذذذلة التور

والهجمذذذذذذات اإللكترونيذذذذذذة، واختناقذذذذذذات النقذذذذذذل 

والتوزيذذذذذ ، ونقذذذذذص المذذذذذواد الخذذذذذام والسذذذذذيولة 

وتضذذذذذذذذذذخم تكلفذذذذذذذذذذة المعيشذذذذذذذذذذة، -الماليذذذذذذذذذذة

ويخلذذذذذص إلذذذذذى أن ميذذذذذذزان . واإلجذذذذذرابات، الذذذذذ 

ال اندددب المخذذذاطر العالميذذذة يميذذذل بقذذذوة إلذذذى 

.السلبي

التدددددددددوترات ومذذذذذذذذذن جهذذذذذذذذذة أخذذذذذذذذذر ، فذذذذذذذذذ ن 

ومذذذن .  خذذذية فذذذي التصذذذاعدال يوسياسدددية 

ي قد اليالصرام بين الصين وتايوا  أبرزها 

يتحدددول إلدددو حدددرب ويقضدددي علدددو اقتصددداد 

 دددددناعة أردددددباف ، بمذذذذذا فذذذذذي  لذذذذذ  تدددددايوا 

  المو دد ت التددي تعتمددد عليهددا س سدد

.التوكيد العالمية

باسدددددتدكاال الواليدددددات المتحددددددل  مذذذذذا يهذذذذذد د 

انددددالم ممذذذا يذذذؤدي إلذذذى وأسدددتراليا واليابدددا و 

. رام عالمي  اكةي
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بدول تعلقةأبر  المخاطر الم
2023الخليج العربي لعام 

عذذالم يتمثذذل التخذذوف الرئيسذذي علذذى مسذذتو  ال

فذذذي أن التشذذذديد النقذذذدي القذذذوي سذذذيؤدي إلذذذى

ر  البنذذوك المر زيذذة الكبذذوتر ددن. ك ددود عددالمي

مذا  في مواولة لكذب  جبسرعةنسب الفائدل 

التضذذذخم المتزايذذذد فذذذي معظذذذم البلذذذدان حذذذول 

 يدادل حدادل وتؤدي هذي  اإلجذرا ات إلذى . العالم

، ممذذا يذذؤدي ددي نسددب الفائدددل طويلددة األ دد 

وإ ا حافظذذذت.  يدددادل تندددالير االقتدددرا إلذذذى 

البنذذذوك المر زيذذذة علذذذى سياسذذذات قاسذذذية مذذذن

ي عذذأنها أن تقذذوض القذذوة الشذذرائية ل سذذر فذذ

ظذذل  ارتفذذاع أسذذعار الطاقذذة والسذذل  وعوامذذل 

ا،  ذالورا فذي أو رانيذ)أخر  مزعزعذة ل سذتقرار 

واجذذذطرابات سلسذذذلة التوريذذذد، وقذذذوة الذذذدوالر

، (ينفذي الصذ"  وفيدصفر "األمريكي، وسياسة 

.ك ود عالميفقد يؤدي هيا الوج  إلى حدوث 

ر إن ارتبذذاط عمذذ ت دول الخلذذيج العربذذي بالذذدوال

ي يسذذتوجب متابعذذة تور ذذات نسذذب الفائذذدة فذذ

الواليذذذات المتوذذذدة، علذذذى الذذذرنم مذذذن أن الذذذدورة 

فذذذذذذي دول الخلذذذذذذيج تختلذذذذذذف عذذذذذذن اإلقتصذذذذذذادية

لذذم -2022وحتذذى نهايذذة عذذام . الواليذذات المتوذذدة

ج يذذؤثر رفذذ  نسذذب الفائذذدة علذذى نمذذو دول الخلذذي

نمذو العربي، لكنه قد يقيد معدالت االقتذراض و

. االسذذذذتثمار إلذذذذى مذذذذا دون مسذذذذتوياتها المثلذذذذى

وتمظهذذذذذر التجذذذذذارا السذذذذذابقة أن دول  الخلذذذذذيج 

يذذا  قو( نيذذر النفطذذي)أقتصددادياًنمددواً عذذهدت 

يا ، ولكذن هذظ  نسدب الفائددل المرتفعدةفي 

.قد ال يكون الوج  األمثل

اإلنفاق اكتفام نسب الفائدل علو الدوالك األمريني سيؤدي إلو تقليص

د سددتزيومذذ   لذذ  فذذ ن نسذذب الفائذذدة المرتفعذذة 

بالنسذذذذذذذبة للبنذذذذذذذوكمدددددددن تندددددددالير االقتدددددددرا  

ؤةر يوالشر ات الوكومية في دول الخليج مما قد 

.في النظام المصرفي الموليعلو السيولة 

ق ذذا ،  وفالكتفددام نسددب الفائدددلومذذن النتذذائج األخذذر  

يذؤدي إلذىالتضدخم، هذي أن "جي بي مورنذان"ألبواث 

فذذذذذذي العديذذذذذذد مذذذذذذن انخفددددددا  ةقددددددة المسددددددتهل  

اع إ  يتوقذذذذ  البنذذذذذ  أن ارتفذذذذذ. االقتصذذذذاديات الكبذذذذذر 

لنين تقلديص إنفداق المسدتهالتضخم سيقود إلذى 

فذة بشكل عام، مذ  إقذرار  بذأن  ثذار التضذخم علذى تكل

سذذذذتكون -المعيشذذذذة سذذذذتتفاوت حسذذذذب المنذذذذاطق

ين أوروبا بؤرة الضذغط علذى تكلفذة المعيشذة، فذي حذ

ر أن دول الخلذذذذيج العربذذذذي قذذذذد ال تتذذذذأثر بذذذذنف  القذذذذد

ولكنهذذذذذا سذذذذذتظل تشذذذذذهد انخفاج ذذذذذا فذذذذذي اإلنفذذذذذاق 

.االسته  ي

 ادت االلتزامددددددات وقذذذذذذد يرتفذذذذذذ  هذذذذذذيا الخطذذذذذذر إ ا 

.الطاكئة

تمويددددددد  المشددددددداكين العم قدددددددة وإ ا لذذذذذذذم يذذذذذذذتم 

سذبة بالن سترتفن المخداطر ، المخططة بحنمة

بعبذذذارة أخذذذر  قذذذد . للبنذذذوك والشذذذر ات الوكوميذذذة

إلذذىتددؤدي الوددرو  الماليددة العالميددة الصدداكمة 

 يددددددادل الشذذذذذذر ات الوكوميذذذذذذة و يددددددادل اقتددددددرا  

،  ممذذذا يزيذذذد مذذذن احتمددداالت التخلدددر عدددن السدددداد

.الضغوط علو الموا ين المالية

أو / التعزيددز النبيددر للدددوالك األمرينددي ووقذذد يذذؤدي 

ه درل كوو  األمدوالإلذى اكتفام نسدب الفائددل 

. رفذذذي التكذذذاليف المرتبطذذذة بالمخذذذاطواكتفدددام حددداد 

د يزيد مخاطر الترخر  ي السدداوهيا من عأنه أن 

.و انحساك السيولة لدى الشر ات الحنومية
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اوحدهليستالعربيالخليجدولأنحينفي

ةالجانبيلآلثارمتزايدبشكلتتعرضمن

ف نة،الرقميالتقنياتعلىل عتمادالسلبية

فيفقطلي -تكنولوجي ارائدة دولوجعها

نهاأيعني—العالمفيأيض اولكنالمنطقة،

تهديداتمنمتنوعةلم موعةعرعة

.السيبرانياألمن

تهديداتالعربيالخليجدولجمي وتواجه

بماي،اإللكترونالفضا في بيرة"تقليدية"

ياإللنترونواالحتيالالفديةبرامجفيها

التهديداتهي استهدفتوقد.والقر نة

اناتو يالتجاريةوالمؤسساتاألفرادبالفعل

خليجالدول انتتوديد ا،أ ثروبشكل.الدولة

مرةالمستالتهديداتمنللعديدهدف االعربي

حم تباسمأيض اوالمعروفةالمتقدمة،

.الدولترعاهاالتيالتدخ 

ومذذذ   لذذذ ، قذذذد تصذذذب  الهجمذذذات أ ثذذذر تكذذذرار ا 

،  الشذذذذذذذذر ة "درانذذذذذذذوس"ا  حذذذذذذذددت . وتطذذذذذذذور ا

ى بييذات التي تر ذز علذالسيبرانيالعالمية ل من 

التكنولوجيذذذذذذذذذذا / نظذذذذذذذذذذام االتصذذذذذذذذذذال الذذذذذذذذذذداخلي

وتاا ل نشطة تعشر م موعات التشغيلية،  

عذذذذذر ات الذذذذذنفط والغذذذذذاز الطبيعذذذذذي فذذذذذي دول 

. منهاتوخي الحذك الخليج العربي إلى 

ستزداد من حيث التنراك والتطوك السيبرانيةالتهديدات 

الويويذة ويشير الموللون إلى أن البنيذة التوتيذة

مذا  . أهدا ًا  ذابةوالقطاع الوكومي ستظل 

اإل دددراءات األمنيدددة القديمدددة  يدددر اتضذذذ  أن 

جذذذذذذد المجموعذذذذذذات المتناميذذذذذذة مذذذذذذن  عالددددددة 

ورة المتنوعذذذة والمتطذذذالسذذذيبرانيةالتهديذذذدات 

ومذذذذذ  ازديذذذذذاد تطذذذذذور الهجمذذذذذات . والصذذذذذدامية

عين اإللكترونيذذذة سذذذيكون التعذذذاون بذذذين القطذذذا

الوكذذومي والخذذا  أمذذر ا بذذال  األهميذذة لمزامنذذة

.العمليات واتخا  التدابير الوقائية

علذذذذذى سذذذذذبيل المثذذذذذال، تسذذذذذتهدف بعذذذذذض 

يددددة منشددددلت البنالفيروسذذذذات اإللكترونيذذذذة 

مثذذذذل عذذذذر ات الكهربذذذذا  والمذذذذا  التحتيددددة 

 .يوالطيران وعر ات النفط والغاز الطبيع

ويشذذذذذمل هذذذذذدفها الجغرافذذذذذي دول الخلذذذذذيج 

.االعربي إلذى جانذب أمريكذا الشذمالية وأوروبذ

ة وتسذذذذتخدم هذذذذي  الفيروسذذذذات اإللكترونيذذذذ

الختذذذذراق البنيذذذذةأدوات مفتوحددددة المصدددددك 

التوتيذذذذة واالسذذذذتفادة مذذذذن نقذذذذاط الضذذذذعف

المعروفذذذذذذذة فذذذذذذذي الشذذذذذذذبكات االفتراجذذذذذذذية 

.الخاصة للهجمات اإللكترونية
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بالنسذذذذبة لذذذذدول الخلذذذذيج العربذذذذي السذذذذت، مذذذذن

4.2المتوقذذ  أن يبلذذ  النمذذو فذذي العذذام المقبذذل 

لعت بالمائذذذة وفق ذذذا لخبذذذرا  اقتصذذذاديين اسذذذتط

يتباطددددددر ومذذذذذذن المتوقذذذذذذ  أن . رويتذذذذذذرز  را هذذذذذذم

فذذي هذذي  البلذذدان خذذ لالنشدداط االقتصددادي 

بالمائذذذذة فذذذذي 5.2العذذذذام المقبذذذذل، مذذذذن حذذذذوالي 

صذذذذذندوق النقذذذذذد )2022المتوسذذذذذط فذذذذذي عذذذذذام 

 دي تغيدرات اإلنتداال، و ل  على خلفية (الدولي

ك و وانخفا  محتم   ي أسدعا"أوب  بلس"

. النف و وانخفا   ي الطلب العالمي

انخفا  أسعاك النف  قد يؤدي إلو انخفا  معدالت النمو 

عر اسددتقراك سدد" بذذورز نذذدسذذتاندرد " مذذا تتوقذذ  

دوالر ا للبرميذل فذي85عند متوسط نف  برنت 

ومذذا بعذذد ،  2024دوالر ا فذذي عذذام 55و2023عذذام 

ج نموًا أق  القتصادات دول الخلديمما يعني 

.العربي و ر ًا أق  للمست مرين

ار وفذذي دراسذذة تناولذذت انعكاسذذات تقلذذب أسذذع

الذذذذذنفط والمخذذذذذاطر الجيوسياسذذذذذية ومخذذذذذاطر 

ل االقتصذاد الكلذذي علذى أسذذواق األسذهم فذذي دو

إلذذى أنسذذط 2007الخلذذيج العربذذي مذذن مذذايو 

أسدددواق األسدددهم الخلي يدددة ، اتضذذذ  أن 2018

واق بتقلبذذات سذذوق الذذنفط مذذن أسذذأ  ددر تددرةراً 

.األسهم العالمية األخر 

فذي وقد خف ض قسم أبواث السل  األساسية

توقعذذذات األسذذذعار للعذذذام المقبذذذل " جولذذذدمان"

دوالر ا للبرميذذذذذذل فذذذذذذي المتوسذذذذذذط 17.5بمقذذذذذدار 

بذذالرنم مذذن توقعاتذذه بذذأن يشذذهد سذذوق الذذنفط

بذ  العالمي عجذز ا معذدل ا موسذمي ا فذي الربذ  الرا

.2023وفي عام 2022من عام 



9

بدول تعلقةأبر  المخاطر الم
2023الخليج العربي لعام 

وي تتمتذذ  بنذذوك دول الخلذذيج العربذذي بوجذذ  قذذ

في ظل  مؤعرات موذدودة علذى تعثذر القذروض

ين تحسدمما يؤدي إلى واكتفام نسب الفائدل 

إكتفددامإال أن . لذذديهاهددوامص  ددا ي الفائدددل 

ي قذذد ينطذذوي علذذى جانذذب سذذلبنسددب الفائدددل 

ب تضددعر الطلددألن نسذذب الفائذذدة المرتفعذذة 

و تضدددطر البندددوث إلدددوبالتذذذالي علدددو القدددرو  

ت للمقترجذذين لمواصذذلة معذذدالتقددديم حددوا ز 

.اإلقراض الوالية

تتمتذذذذذ  حكومذذذذذات دول الخلذذذذذيج العربذذذذذي أيض ذذذذذا 

فمذذذذن المتوقذذذذ  أن . بمسدددداحة ماليددددة  بيددددرل

يذذة تخصذذص المملكذذة العربيذذة السذذعودية ميزان

أعلذذذى بكثيذذذر ممذذذا  ذذذان 2023لإلنفذذذاق فذذذي عذذذام 

وتشذذذذذمل المبذذذذذادرات . متوقع ذذذذذا فذذذذذي السذذذذذابق

الصذذذذذذغيرة تشدددددد ين المنشددددددلت الوكوميذذذذذذة 

تنددو  محر دداتوالمتوسذذطة الوجذذم، التذذي قذذد 

لذى ، ولكنهذا توتذاا إللنمو وخلق  رص العمد 

المسذذذذذذاعدة فذذذذذذي تعذذذذذذويض نسذذذذذذب الفائذذذذذذدة 

ويعمذذذل بنذذذ  المنشذذذةت الصذذذغيرة. المتزايذذذدة

ية والمتوسذذطة فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعود

،  مذذذذا بذذذذدأت  يددددادل قروعددددة الميسددددرلعلذذذذى 

ن اإلمذذارات العربيذذة المتوذذدة المرحلذذة الثانيذذة مذذ

تطددوير برنامجهذذا لمسذذاعدة رواد األعمذذال علذذى 

د ومذذن الممكذذن أن تسذذاع. الشددر ات الناردد ة

موا هددة تحددديات اإلقددرا  هذذي  البذذرامج فذذي 

.للشر ات الصغيرة والمتوسطة

2023بنوث دول الخليج العربي قد توا ة بعض العقبات  ي عام 

ات للتصذذذذنيف" بذذذورز نذذذدسذذذذتاندرد "وتذذذر  و الذذذة 

د المذذذي ورة قذذذالمخددداطر ال  ةدددة االئتمانيذذذة أن 

، 2023في عام تؤةر علو أداء البنوث الخلي ية 

علذذى الذذرنم مذذن انتهذذا  هذذيا العذذام بذذأدا  متميذذز 

نتي دددددة اكتفدددددام أسدددددعاك الدددددنف  والنشددددداط 

.االقتصادي العالمي

عذذ وة علذذى  لذذ  نذذامر عذذدد قليذذل مذذن البنذذوك 

ة الخليجيذذذة بذذذدخول بلذذذدان  ات مخذذذاطر ائتمانيذذذ

وبذذذذذالنظر إلذذذذذى . عاليذذذذذة، وخاصذذذذذة تر يذذذذذا ومصذذذذذر

دان هذذيان البلذذيواجههذذاالتوذذديات الكبيذذرة التذذي 

وث التددرةير علددو البنددفقذذد يكذذون هنذذاك بعذذض 

. الخلي ية
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  تعذذاني المنطقذذة مذذن نقذذاط جذذعف  بيذذرة تجذذا

ا  تتذذذراو  ظروفهذذذا المناخيذذذة. التغيذذذر المنذذذاخي

  مذربة  ا  إلو رديد ال فا  الوالية من 

ندكل  ي هطول األمطداك ونقدص  دي األنهداك 

الدائمدددة أو مصدددادك الميددداف الدائمدددة واكتفدددام 

وقذذذذد عذذذذهد متوسذذذذط درجذذذذة . نسددددبة التبخددددر

-درجذذة ميويذذة1.3الوذذرارة السذذنوية زيذذادة قذذدرها 

ق أ ثر من متوسذط المنذاطق األخذر  فذي الشذر

األوسذذذذذذذط وعذذذذذذذمال أفريقيذذذذذذذا وأفغانسذذذذذذذتان 

ح ردد مذذا أد  . منذذي مطلذذ  األلفيذذة-وبا سذذتان

، حيذذث بلذذ  متوسذذط هطذذول األمطذذار األمطدداك

ملذذذذم لمنطقذذذذة 16ملذذذذم سذذذذنوي ا مقارنذذذذة بذذذذذ 6.7

ان الشرق األوسط وعذمال أفريقيذا وأفغانسذت

ملذذم للعذذالم خذذ ل الفتذذرة بذذين94وبا سذذتان و

محدوديددددددة المددددددواكد ، إلذذذذذذى 2020-1991عذذذذذذامي 

.المت ددل للمياف السطحية

ترةير التغير المناخي قد ينشر عن بعض نقاط الضعر

. مذن عذدة العواصذف الرمليذة اد التصدحر  ما 

رات والمنذذاطق السذذاحلية معرجذذة بشذذدة لتذذأثي

وتتعذذذذذرض . اكتفدددددام مسدددددتوى سدددددطح البحدددددر

بسذذذببلخطدددر االختفددداء الشذذذعاا المرجانيذذذة 

ة تومض المويطات وارتفاع درج)تغير المناخ 

يد صذذ)واألنشدطة البشددرية ( حذرارة ميذذا  البوذذر

(.األسماك والجرف والتلوث البوري

ومن المتوق  أن تستمر  ل هي  المخذاطر فذي

يذذز فذذي التر منانددة  وهريددة االزديذذاد وهذذي توتذذل 

ة الوذذديث لذذدول الخلذذيج العربذذي علذذى االسذذتدام

مبددددادكل السددددعودية والعمذذذذل المنذذذذاخي مثذذذذل 

الخضدددددراء واستضدددددا ة اإلمددددداكات لمدددددؤتمر 

(.28 وا )األمم المتحدل 

٪ من إجمذالي اسذته ك 85حوالي )أدت الزراعة 

ية الميا  في عممذان والمملكذة العربيذة السذعود

حذذوالي )والعمذذران ( واإلمذذارات العربيذذة المتوذذدة

٪ مذذذذن إجمذذذذذالي اسذذذذذته ك الميذذذذذا  فذذذذذي 50-60

 يددددادل الضددددغ  علدددددو إلذذذذى ( البوذذذذرين وقطذذذذر

. مصادك المياف الطبيعية  ير المت ددل

دًا يعتبددر اإل هدداد المددائي رددديونتيجذذة لذذيل  

حيذذث أن اسذذتخدام الميذذا  العيبذذة يتجذذاوز مذذوارد

ج الميا  العيبة المتاحة، ممذا يجعذل دول الخلذي

دول 10مذذن بذذين أ ثذذر ( باسذذتثنا  عممذذان)العربذذي 

.اإل هاد المائيتعاني من 
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تعتمذذذذذذد معظذذذذذذم دول الخلذذذذذذيج العربذذذذذذي علذذذذذذى 

الذذيين يعملذذون( المغتذذربين)العمددال األ انددب 

ة مهدداكات تقنيددة عاليددإمذذا فذذي وظذذائف تتطلذذب 

 ددددي قطددددام أو  عمددددال منددددزليين أو يعملذذذذون 

.الخدمات والضيا ة

تزال قائمةمخاطر سوق العم   ي دول الخليج العربي ال

ها توذذاول دول الخلذذيج العربذذي حمايذذة اقتصذذادات

ة  ر  عدريبمن مخاطر المستقبل من خ ل 

 عذن ، فضذ  القيمة المضدا ة وعدريبة الددخ 

ويشذذذذذير هذذذذذيا إلذذذذذى . إ ددددد   سدددددوق العمددددد 

سذذوق العمذذل فذذي المملكذذة العربيذذة" سددعودل"

ة سذذوق العمذذل بالنسذذب" تددوطين"السذذعودية، و

مندددنوهذذذيا يعنذذذي . لإلمذذذارات العربيذذذة المتوذذذدة

بعددددض القطاعددددات مددددن توظيددددر مددددواطنين 

تقددددددديم حددددددوا ز ماليددددددة للقطددددددام أ انددددددب أو

.الخاص لتوظير المزيد من المواطنين

وبوصذذفها جذذز  ا مذذن منطقذذة الشذذرق األوسذذط 

وعذذمال أفريقيذذا األوسذذ ، تشذذهد منطقذذة دول

معددددالت بطالدددة عاليدددة بدددينالخلذذذيج العربذذذي 

ة ومذذ  أن نالبيذذة الشذذباا فذذي منطقذذ. رددبابها

دول الخلذذذذذيج العربذذذذذي متعلمذذذذذون جيذذذذذد ا، إال أن 

تسددداهم  دددي اكتفدددام معددددل بعذذذض العوامذذذل 

ول يفتقدرو  إلدو  درص الحصدفهذم . البطالة

ة بذالنظر إلذى تنافسذهم مذ  العمالذ)علو عمد  

ومذذذن ناحيذذذة أخذذذر ، هنذذذاك (. األجنبيذذذة الرخيصذذذة

تفضددددي  وظددددائر اتجذذذذا  واجذذذذ  لذذذذديهم نوذذذذو 

القطددام الحنددومي علددو وظددائر الخدددمات أو 

.القطام الخاص

وتعد  هي  الخطوات مهمة لمواجهة توذدياتها 

االقتصذذذادية ا  تأمذذذل دول الخلذذذيج العربذذذي فذذذي

 يدددادل عددددد مواطنيهدددا  دددي القدددوى العاملدددة 

وتقليدد  اعتمدداد مواطنيهددا علددو دعددم الدولددة

ويتضذذمن.  يددادل مصددادك دخدد  الدولددةو ذذيل  

علذذذى أسذذذواق العمذذذل تددددكيب مواطنيهدددا  لذذذ  

.لىالوديثة  والتي تتجه نوو معدالت أتمتة أع
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ال قويةال تز

قتصاد باختصار وعلى الرنم من المخاطر العالمية واإلقليمية وعلى الرنم من الريا  المعا سة ل 

صذذاداتها وستسذذتمر فذذي االسذذتثمار وتنميذذة اقتالكلذذي، سذذتظل منطقذذة دول الخلذذيج العربذذي قويذذة 

.ونعتقد أن أسواقها ستوفر فرصا  واعدة

:التقرير من قبلتم  إعداد 

المدير التنفييي-يساك  راك. د

مديرة األبواث -بر ا راف

البرامجةمدير-ح  حتاملة

باحثة-عايشة نزير

باحث-محمد  يهانزب

ADDRESS

602 Pinnacle Building, 

Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1,

Dubai, United Arab Emirates

Email: info@iag.sg
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