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 3102 - 3102 العربي، للخليج التعاون مجلس دول اقتصاد على مشارفة نظرة

 
 دوالر تريليون 0.1 من بأكثر جديدة ومشروعات األداء في صالبة

 
 

 مقدمة – أوالا 
 

، يستعرض هذا البحث أحدث التطورات االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي 
 القوي االقتصادي ويتناول المقومات المشتركة والمميزات النسبية لكل منها، من حيث األداء

الثروة البشرية والقوى العاملة، والطاقات الواعدة في قطاع مميزات ، و المتنامية ومعدالت النمو
النفط. كما يستعرض الفرص والمشروعات الجديدة التي باتت تشكل قبلة أنظار االقتصاد العالمي 

واالستثمار في إطار المشروع نظرا لحجمها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على التنمية 
 التكاملي لدول المجلس نفسها، كما في إطار تكاملها مع العالم العربي والدولي.

 
% بنهاية 2.4ومن المتوقع أن تحقق هذه الدول مجتمعة معدل نمو اقتصادي يصل إلى  

يليون تر  1..0تريليون دوالر، مقارنة مع  0.1، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4102العام الحالي 
. وتطمح الخطط والمشروعات الطموحة التي يتم تنفيذها إلى تعزيز التنويع 4102دوالر عام 

االقتصادي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي، ال سيما القطاع 
نحو ثالثة أضعاف إلى  4141ليصل عام التحويلي الذي ينتظر أن يحقق نموا كبيرا  الصناعي

 .مه الحاليحج
 

وفي ما يلي أبرز التطورات في النمو االقتصادي لكل دولة من دول مجلس التعاون  
الخليجي، والخصائص السكانية فيها، والمؤشرات النفطية القطرية، والمجاالت االستثمارية المتاحة 
في إطار الفرص والمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها، باإلضافة الى استعراض وتحليل 

عوبات البنيوية التي يعكف على تجاوزها، واآلفاق الواعدة والمنشودة المنتظرة للتكامل على الص
 المستويين اإلقليمي والعربي.
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 3102 – 3102 االقتصادي، النمو – اا ثاني
 
 السعودية .أ

 
 السعودي االقتصاد حقق

 حيث ،4102 عام قويا نموا
 زيادة النفطي غير القطاع سجل
 نسبة مقابل ،%1.1 بنسبة
 كما. النفطي للقطاع% 2.3
 المحلي الناتج يحقق أن يتوقع

 من بأكثر نموا الحقيقي اإلجمالي
 .4101و 4102 لعامي% 2 نسبة
 

 الصناعات قطاعات في والتطوير التوسعة من لمزيد طموحة مخططات السعودية ولدى
 .والمستدامة الجديدة العمل فرص ويخلق والتصدير اإلنتاج طاقات يعزز بما ،التحويلية

 
 اإلمارات .ب

 
 لمعظم مصدرا تعتبر األولى حيث اإلمارات، اقتصاد في ودبي ظبي أبو إمارتي تبرز

 دبي إمارة تعتبر بينما اإلمارات، اقتصاد من% 23 نسبة يشكل الذي والغاز النفط من اإلنتاج
 يتمحور متنوعا اقتصادا
 والمال التجارة حول

. واللوجستيات والسياحة
 المحلي الناتج نما وقد

 الحقيقي اإلجمالي
% 2.2 بمعدل لإلمارات

 العام منذ سنويا
 أن ويتوقع ،4100
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 مشروعات من بدفع ،4101 والقادم 4102 الحالي العام خالل% 1.1 إلى النسبة هذه ترتفع
 جانب إلى ،4141 إكسبو لمعرض استعدادا دبي في تنفيذها يجري التي الضخمة البناء

 .4103 عام بحلول اليوم/ برميل مليون 2.1 إلى النفط إنتاج طاقة لزيادة ظبي أبو مخططات
 

 قطر .ج
 

 قطر تعتبر
 دول أكثر من

 اعتمادا المنطقة
 النفط عائدات على

 تشكل التي والغاز
 من% 31 نحو

. التكرير قطاعات احتساب لدى اإلجمالي المحلي الناتج من% 1. ونحو الصادرات، إجمالي
 القطاعات تطوير دعم خالل من االقتصاد في التنويع تحقيق على العزم عاقدة الحكومة ولكن
 القطاعات أكثر شملت أكثر حيث ،4102 عام% 01 بنسبة نموا شهدت والتي النفطية، غير

 .المالية والخدمات واالتصاالت، والنقل، البناء، من كل توسعا
 

 الكويت .د
 

 النفط قطاع يستحوذ
 من% 13 نحو على والغاز
 وقد. اإلجمالي المحلي الناتج
 في اإلرجاءات سلسلة أعاقت
 المشروعات من عدد تنفيذ

 الجهود التحية للبنى األساسية
. االقتصاد لتنويع تبذل التي
 في النمو من بدفع ،4102 عام% 2 نسبة عند متسارعا نموا تشهد النفطية غير القطاعات ولكن

 أهمها التحتية، للبنى حيوية مشروعات تنفيذ على حاليا الحكومة وتعمل. االستهالكي اإلنفاق
 القيام على التركيز يتم كما. دوالر مليار 04 قدرها إجمالية بكلفة النفط مصافي تحديث مشروع
  .نموه مجاالت وتعزيز الخاص القطاع لتحفيز اإلصالحات من بعدد
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 البحرين .ه

 
 يرتفع أن يتوقع

 اإلجمالي المحلي الناتج
 غير للقطاع الحقيقي
 البحرين في النفطي
 4102 عام خالل
 البنى مشروعات بفضل
. تنفيذها الجاري التحتية

 اقتصاد سجل وقد
 هذا معظم ويرجع. الدولي النقد صندوق لتقديرات وفقا ،4102 عام% 1.2 بنسبة نموا البحرين
. طبيعي بشكل العمل إلى البحري النفطي سعفة أبو حقل عودة بعد النفطي القطاع إلى النمو
% 2.2 بنسبة متوقع نمو إلى االقتصادية التنمية مجلس عن الصادرة التقديرات أحدث وتشير
 السكنية الحكومة مشروعات تستحوذ أن المنتظر ومن. 4102 عام% 2 مع مقارنة ،4102 عام
 على سكنية وحدة 1111 نحو بناء المخطط من حيث الحكومي، اإلنفاق من كبير قسم على
 . االستثمارات الستقطاب أساسيا مجاال النفط قطاع يعتبر كما. القادمة الثالث السنوات مدى

 
 ُعمان سلطنة .و

 
 عمان سلطنة اقتصاد يسجل

 خالل% 1 – 2 نحو عن ثابتا نموا
 ارتفاع بفضل األخيرة، السنوات
 العالمية، األسواق في النفط أسعار
 أنه على. الحكومي اإلنفاق وزيادة
 في التوسع ينخفض أن المنتظر من

 توقع مع القادمة السنوات في النمو
 عام من اعتبارا النفط إنتاج استقرار
 النمو استمرار لضمان النفطية غير القطاعات في النمو دفع على الدولة تركز ولذلك. 4102
 طموحا برنامجا الحكومة تنفذ الغاية ولهذه. السكاني النمو استمرار مع العمل فرص وزيادة
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 حديدية سكك شبكة تنفيذ فيه بما االقتصادية، القطاعات تنويع لدعم أساسية مشروعات يتضمن
 وتعتزم. وصحار والدقم صاللة من كل في حرة مناطق إقامة جانب إلى وبحرية، جوية ومرافئ
 تنفيذ وأهمها القادمة، السنوات خالل النقل مشروعات لىع دوالر مليار 41 نحو إنفاق السلطنة
 أربعة من زوجين ويتضمن البالد في للطرق مشروع أكبر يعد والذي للباطنية، السريع الطريق
 .طرقية خطوط

 
 

 العاملة والقوى السكان - اا لثثا
 

 الذين السكان تعداد حيث من الخليجي التعاون مجلس دول بين األكبر السعودية تعتبر
 عمان وسلطنة الكويت ثم نسمة، مليون ..1 عند اإلمارات ويليها. نسمة مليون 43 عددهم يبلغ
 مليون 0.2 عند البحرين ثم نسمة، مليون 4.0 عند قطر ثم منهما، لكل نسمة مليون 2.2 عند
 .نسمة

 
 يشير كما ،%2.13 عند قطر في السكان عدد في السنوي للنمو معدل أعلى ويسجل

 منهما، لكل% 2 بنسبة عمان وسلطنة الكويت ثم ،%2.2 بنسبة البحرين ويليها. التالي الجدول
 %.0.3 بنسبة السعودية ثم ،%4.10 بنسبة اإلمارات ثم
 

 الذي الشباب نسبة فيه ترتفع فتيا مجتمعا العربي الخليج مجتمع يعتبر عامة، وبصورة
 العمرية الفئة هذه نسبة تبلغ حيث عمان، سلطنة في وخصوصا سنة، 42 عن أعمارهم تقل

 في% ..21 ونسبة الكويت، في% 21.1 ونسبة السعودية، في% 3..2 نسبة مقارنة ،11.2%
 .قطر في% 41.3 ونسبة اإلمارات، في% 22.2 ونسبة البحرين،

 
 من% 3.0 نسبة عند عمان سلطنة في األعلى فهو البطالة، معدل إلى بالنسبة أما

 نسبة إلى اإلمارات في المعدل ينخفض ثم ،%1.1 بنسبة السعودية يليها العاملة، القوى إجمالي
 نسبة إلى قطر وفي ،%4 نسبة إلى الكويت وفي ،%2.11 نسبة إلى البحرين وفي ،2.3
1...% 
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 النفط قطاع - رابعاا 
 

 اليوم،/ برميل مليون ..00 قدرها إنتاج بطاقة للنفط المنتجة الدول السعودية تتصدر
/ برميل مليون ..3 نحو النفط إنتاج بلغ وقد. برميل مليار 4.1.3 بنحو مؤكد نفطي واحتياطي

 تصديرها، تم اليوم/ برميل مليون 1.1 نحو منها ،4102 عام من األولى الخمسة لألشهر اليوم
 نحو السنوي الطبيعي الغاز إنتاج يبلغ كما. المحلي لالستهالك اليوم/ برميل مليون 4 نحو مقابل

 . مكعب متر مليار 014.3
 

 في عليها األنظار تتركز حيث العالمية، النفط ألسواق األمان صمام السعودية وتعتبر
 لدى العالمية األسواق احتياجات تلبي لكي ،4102 عام خالل العراق في العنف تصاعد ظل

 04 نحو إلى اإلنتاج رفع إمكانية إلى رسمية مصادر وتشير. اإلمدادات في اضطراب أي حدوث
 .اليوم/ برميل مليون

 
 العالم في منتج أهم سابع تعتبر التي اإلمارات اإلنتاج طاقة حيث من السعودية ويلي

. اليوم/ برميل مليون ..4 من أكثر وتصدر النفط، من اليوم/ برميل ألف 2231 إنتاجها ويبلغ
 قدره مؤكد احتياطي ولديها. مكعب متر مليار 10.1الطبيعي الغاز من اإلمارات إنتاج يبلغ كما

 . برميل مليار 31.3
 

 بمعدل النفط إنتاج في عالميا العاشرة المرتبة تحتل التي الكويت الثالثة المرتبة في ويحل
 الغاز إنتاج يبلغ كما. اليوم/ برميل مليون 4 من أكثر منه تصدر اليوم،/ برميل ألف 2041 يبلغ

 مليار 010.3 بنحو المؤكد االحتياطي يقدر فيما سنويا، مكعب متر مليار 02.1 الطبيعي
 .برميل

البطالة %الشباب % )أقل من 24 عاما(النمو السنوي %عدد السكان )مليون(البلد
281.946.95.5السعودية
5.62.7134.43.8اإلمارات
3.4340.72الكويت

3.4350.38.1سلطنة عمان
2.13.5825.90.6قطر

1.33.335.63.55البحرين
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 في تحل فيما مكعب، متر مليار 011 بطاقة الطبيعي الغاز إنتاج قطر تتصدر كما
 فيها المؤكد النفط احتياطي ويبلغ اليوم،/ برميل ألف ..03 عند النفط إنتاج في الرابعة المرتبة
 . برميل مليار 42.3 نحو
 

 عند الطبيعي الغاز ومن اليوم،/ برميل ألف 344 قدره نفطي بإنتاج عمان سلطنة ويليها
 . برميل مليار 1.1 قدره مؤكد نفطي واحتياطي مكعب، متر مليار 43
 

 قدره نفطي بإنتاج الخليجي التعاون مجلس دول بين األخيرة المرتبة في البحرين وتحل
 نفطي احتياطي مع مكعب، متر مليار 02.4 عند الطبيعي الغاز ومن اليوم،/ برميل ألف 031
 .برميل مليار 1.04 بنحو يقدر متواضع مؤكد

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجديدة والمشروعات الفرص – اا خامس
 

 الهائلة االستثمارية الفرص بفضل العالم أنظار قبلة الخليجي التعاون مجلس دول تعتبر
 وال تنفيذها، يجري التي العمالقة المشروعات بسبب القادمة، السنوات مدى وعلى حاليا المتوفرة

 إ   ج      
     م/       أ ف 33511

         

 إ   ج              
31201                

    ؤ                
2.502             

 إ   ج      
     م/       أ ف1111

        

 إ   ج              
5305                

    ؤ                
2501             

 إ   ج      
     م/       أ ف1325

       

 إ   ج              
3.05               

    ؤ                
31302            

 إ   ج      
     م/       أ ف..32

    

        إ   ج       
355               

    ؤ                
2102             

 إ   ج      
     م/       أ ف321

        

 إ   ج              
3.02                

    ؤ                
1032             

 إ   ج      
     م/       أ ف222

     

 إ   ج              
22                

    ؤ                
505             
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 استثمارية فرص خلق شأنها من مهمة ومعطيات تطورات وهناك .التحتية البنى مجاالت في سيما
 .التالي الجدول في أبرزها تحديد ويمكن هائلة،

 
 الخليجي التعاون مجلس دول في الستثمارا تحفز مهمة معطيات

 البحرين عمان الكويت قطر اإلمارات السعودية
 مخططة مشروعات

 بقيمة اإلعداد قيد أو
 دوالر تريليون 0.0

 تنفيذ يتوقع
 01 بقيمة مشروعات

 استعدادا دوالر مليار
 4141 إلكسبو

 مخططة مشروعات
 التخطيط قيد أو

 مليار 4.3 بقيمة
 لتحقيق دوالر

 التنموية االستراتيجية
 الوطنية الرؤية"

4141" 

 اتفاقيات وقعت
 المراحل لتنفيذ
 مشروع من األولى
 للمياه عمالق
 والطاقة

 مخططة مشروعات
 بقيمة اإلعداد قيد أو

 .دوالر مليار 021

 يحقق أن يتوقع
 المحلي الناتج

 نمو معدل اإلجمالي
% 2-2.1 عند جيد
 بقيادة ،4102 عام

 غير القطاعات
 النفطية

 مخصصات وجهت
 للحكومة كبيرة

 مجاالت في لإلنفاق
 التحتية البنى

 االجتماعية

 توسيع مخططات
 دبي مترو شبكة

 استدراج قريبا سيتم
 لمشروع عروض
 بقيمة عمالق نفطي

 .دوالر مليار 2

 قطاع يشهد
 نموا المصارف
 من بدفع متواصال

 اإلنفاق زيادة
 الحكومي

 النفط إنتاج ارتفاع
 ألف 321 إلى

 عام اليوم/ برميل
4102 

 طموح إنفاقي برنامج
 قطاعات يشمل
 المرافق النقل،
 اإلسكان العامة،

 التكلفة، المنخفض
 الطاقة ومشروعات

 طموحة برامج
 إقامة في لالستثمار
 على جديدة مطارات
 ككل المملكة نطاق

 نخيل شركة ستتمكن
 كامل تسديد من

 صيف خالل ديونها
 يوسع مما ،4102
 ولتنفذ للنمو القدرات

 جديدة مشروعات

 العقود قيمة تقدر
 لتنفيذ ستمنح التي

 الدوحة مارينا مجمع
 414 بنحو التسوقي
 .دوالر مليون

 مناقصات صدرت
 من حزم ثالث ألول

 مصفاة إقامة مشروع
 بكلفة للتكرير جديدة
 دوالر مليار 04

 مشروعات
 1. لخصخصة

 عامة مؤسسة

 دوالر مليار استثمار
 سنوات 1 مدى على

 وبناء لتحسين
 مياه معالجة معامل
 وشبكات الصرف
 التحتية البنى

 واهتمام مهمة حوافز
 االستثمار باستقطاب

 الصناعات في
 األمامية التحويلية

 ظبي أبو إمارة تعتزم
 مساحة توسيع
 فيراري عالم مشروع
 %21 بنسبة

 مشروعات تنفيذ بدأ
 وعمالقة عديدة

 لمباريات استعدادا
 فيفا العالم كأس

 .الدوحة في 4144

 مطار إلقامة خطط
 مرفأ ولبناء جديد
 جزيرة في حديث
 بوبيان

 موجه كبير اهتمام
 النقل لقطاع

 واللوجستيات

 في متوقع ارتفاع
 العام اإلنفاق

 المياه شركة ستنفق
 02.2 الوطنية
 على دوالر مليار

 تطوير مشروعات
 التحتية البنى شبكات
 ومياه العذبة للمياه

 الصرف

 الفجيرة إمارة تنفذ
 في عديدة مشروعات
 السياحة مجاالت

 البنى ولوجستيات
 التحتية

 مخصصات أيضا  
 لقطاعات معدة

 والصحة السياحة
 والتعليم

 

 في االستثمار زيادة
 البحرية الحقول
  والغاز للنفط
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 مجلس دول في حاليا بصدده أو التنفيذ قيد الضخمة المشروعات من األلوف وهناك

. المشروعات لهذه المتوقعة التكاليف يليه الذي والشكل التالي الجدول ويظهر. الخليجي التعاون
 وفي. النقل ثم البناء، يليها الكهرباء، لمشروعات هي السعودية في األولوية أن منهما ويتبين

 للصناعة، هي الكويت في األولوية بينما األمارات، في أولوية يحتل البناء قطاع فإن المقابل،
 البحرين وفي النقل، قطاع ثم والغاز، النفط لقطاع عمان سلطنة وفي البناء، ثم للنقل قطر وفي

 .والبناء النقل لقطاعي
 

 بصدده أو التنفيذ قيد المشروعات
 (دوالر مليار)

 المياه والغاز النفط الكيماويات الصناعة النقل البناء الكهرباء  
 04 01 03 41 34 021 224 السعودية
 44 21 42 1 22 013 00 اإلمارات
 1 24 3 411 44 42 41 الكويت
 01 42 44 1.4 21 22 . قطر
 4.2 23 1.. 3 21 01 1.. عمان

 0 0.1 2 4 02 02 2 البحرين
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 .السعودية في المشروعات نفقات توزيع تفاصيل التالي الشكل يوضح كما
 

 السعودية في بصدده أو التنفيذ قيد المشروعات
 (دوالر مليار)
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 العقود تطور خالل من المشروعات على اإلنفاق اتجاهات التالي البيانية األشكال وتبين
 دولة في عدا عام، بشكل التراجع مدى منها ويتبين. 4102 – 4113 السنوات خالل الممنوحة
 .الكويت

 
 3102 - 3112 الممنوحة، المشروعات عقود تطور

 (دوالر مليار)
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 البنيوية الصعوبات – اا سادس

 
 على تنطوي الطريق أن غير الدول، هذه تظهرها التي والمناعة األداء متانة رغم
 قائمة االحتماالت تبقى السعودية ففي. منها كل خصوصيات بحسب تتنوع ومخاطر صعوبات
 ثانية، ناحية ومن. الحكومي اإلنفاق وضخامة النمو تسارع بسبب األسعار في تضخم لحدوث

 .الوظائف توطين سياسة مع للتأقلم صعوبات يواجه يزال ال السعودي الخاص القطاع فإن
 

 تضخم حدوث خشية األسواق اتجاهات مراقبة على السلطات تحرص اإلمارات، وفي
 سيما وال ،4113 عام أزمة احتواء تطورات متابعة على تحرص كما العقار، على بالطلب مرتبط
 .كبيرة تزال ال المصارف من وعدد الحكومية دبي مؤسسات من عدد على الديون وأن
 

 الرتفاعه نظرا الطاقة من المحلي االستهالك تقييم إلعادة الحكومة تسعى الكويت، وفي
 تعثرا شهدت التي الطبيعي الغاز إنتاج زيادة مشروعات برامج تسيير إلعادة تسعى كما النسبي،
 .التنفيذ في وتأخرا

 
 تفاصيل هناك ليس كما األساسية، المشروعات بعض تنفيذ يتأخر حيث قطر في وكذلك

 من الخشية عن فضال ،4144 عام العام كأس لمباريات االستعداد مخططات بشأن واضحة
 سوق تواجه التي والمحددات وضخامتها، المشروعات بحجم قياسا االستيعابية الطاقة محدودية
 .للمشروعات المطلوبة والكفاءات العمالة عدد كفاية مدى حيث من العمل

 
 توازن لكي تحتاج وأنها خصوصا المالية، أوضاعها في ضعف من البحرين وتعاني

 .دوالر 003 عن يقل ال النفط لبرميل سعر إلى العامة نفقاتها
 

 لرفع والجهود االستثمار من المزيد إلى كبيرة الحاجة تزال فال عمان، سلطنة في أما
 القادمة للسنوات العامة الموازنات تتسم أن ينتظر كما. التعليم نوعية وتحسين العاملة القوى كفاءة

 .المقبلة المرحلة في النفطي اإلنتاج تراجع توقع ضوء في بالتشدد
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 للتكامل واعدة آفاق – اا بعسا

 
 تعكسها كما االقتصادية، للتنمية مشتركة برؤية الخليجي التعاون مجلس دول تشترك 

 االعتماد لتقليص اإلنتاج قواعد تنويع إلى الحاجة على تركز التي للتنمية الوطنية المخططات
 وتوفير العدد المتنامية العاملة والقوى للشباب أوفر عمل فرص خلق والى النفط، قطاع على

 والكفاءة اإلنتاجية زيادة على الخطط هذه تتمحور كما. والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمويل
 المعرفي االقتصاد مع التكامل جانب إلى الخاص، للقطاع األعمال بيئة وتحسين التنافسية
 تحسين على أيضا وتركز. الدولية االستثمارات وجذب واالبتكار، األعمال ريادة وتشجيع الدولي،
 .الحكومية الخدمات كفاءة تحسين وكذلك الصحية، والخدمات التعليم نوعية

 
 العائدات على ارتكازا المجاالت، هذه معظم في واعدا تقدما الدول هذه حققت وقد 
 في عمالقة مشروعات بتنفيذ انطلقت كما. عالية معدالت عند النفط أسعار واستقرار النفطية
 تجعلها والتي األعمال، بيئة وتحسين االقتصاد كفاءة رفع في تنعكس التي التحتية البنى مجاالت
 .واالستثمار لألعمال رئيسية استقطاب مناطق

 
 التكامل لتحقيق مسيرتها في كبيرا شوطا قطعت الدول هذه فإن ثانية، ناحية ومن 

زالة دولها بين االقتصادي  السوق إعالن بعد خصوصا بينها، ما في الجمركية الحواجز وا 
 التجاري المستوى على التكامل هذا مضمون أن ورغم .4111 عام المشتركة الخليجية

 استمرار جانب إلى اإلنتاجية، هياكلها بتشابه تتعلق هيكلية لعوامل محدودا يزال ال واالستثماري
 االقتصادية والجدوى االستثمار بيئة تعزيز في يساهم لكنه اإلدارية، القيود بعض وجود

 أن على. المجاالت شتى في قدما والتنمية البناء عملية دفع في أيضا يساهم كما للمشروعات،
 بالمشروع الخليجي التكامل استكمال دون من تتحقق أن يمكن ال المأمولة والفوائد المرجوة األبعاد
 أي دون األخرى العربية الدول كافة لتشمل اآلفاق سيوسع الذي االقتصادي للتكامل العربي
 تستطيع التي اإلنتاجية للقواعد وكذلك لألسواق، واالستهالكية الجغرافية اآلفاق يوسع بما استثناء،

 التطوير مجاالت تتعمق فيما العربي، الوطن مساحة كامل على التنافسية المزايا من تستفيد أن
 .والثقافي والعددي البشري التنوع غنى على ارتكازا
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