التقرير الشهري للفريق االقتصادي لمعالي وزير المالية
إبريل 8102
ملخص تنفيذي

ٌبدأ تقرٌر شهر إبرٌل  2018بعرض للتطورات االقتصادٌة المحلٌة .وتتضمن هذه التطورات،
أوال ،اتجاهات أسعار صرف أهم العمالت الدولٌة :الدوالر ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،مقابل الدٌنار
الكوٌتً .وقد شهد سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار ارتفاعا بٌن أول وآخر شهر إبرٌل
بنحو ( ،)%0.4مع عدد من التقلبات ،والتً تعزى ،بدورها ،إلى العدٌد من التطورات ،مثل:
تصرٌحات مسإولٌن بالبٌت األبٌض بشؤن توقع ازدهار االقتصاد األمرٌكً ،وأثر التخفٌضات
الضرٌبٌة على العمالة ،باإلضافة إلى توفٌر أكثر من ثالثة مالٌٌن وظٌفة منذ تولً اإلدارة الحالٌة
للحكم ،والمحافظة على معدل تضخم بحدود ( ،)%4.0وارتفاع عوائد التعرٌفة الجمركٌة المتوقعة
على االلكترونٌات الصٌنٌة ،وتحسن الحساب الجاري مع الصٌن.

أما سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً فقد شهد انخفاضا بٌن أول وآخر شهر إبرٌل بنسبة
( ،)%1.2مع تقلبات خالل الشهر ،تعود لعدة اعتبارات ،منها :وصول معدل البطالة ،فً منطقة
الٌورو ،خالل شهر فبراٌر  2018إلى حوالً ( ،)%8.5وارتفاع عدد العاطلٌن عن العمل،
وتحسن الحساب التجاري األوروبً فً الربع األخٌر من عام  ،2017لٌصل الفائض إلى ()63.5
ملٌار دوالر .كما شهد االنتاج الصناعً ،فً منطقة الٌورو ،انخفاضا ،بنسبة ( )%8.5خالل شهر
فبراٌر من العام الجاري .مع اتجاه نسبة العجز الحكومً /الناتج المحلً اإلجمالً ،بمنطقة الٌورو
إلى ( )%0.9نهاٌة عام  2017مقارنة مع العجز السائد عام  2016والبالغ (.)%1.5

فً حٌن تعرض سعر صرف االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر إبرٌل ،النخفاض بٌن
أول وآخر الشهر بلغ حوالً (.)%1.3

وساهمت العدٌد من األسباب وراء هذا االنخفاض

والتقلبات خالل الشهر المذكور ،منها :انخفاض أسعار السٌارات فً المملكة المتحدة ،وانخفاض
انتاج الصناعات التحوٌلٌة خالل شهر فبراٌر  ،2018وارتفاعه على أساس سنوي ،وانخفاض طلب
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شراء العقارات خالل شهر مارس من نفس العام ،ووصل معدل البطالة إلى ( )%4.2فً فبراٌر،
بعد ارتفاع عدد العاطلٌن بحوالً ( )16ألف .مع توقع ارتفاع سعر الفائدة بمرتٌن عام 2018
رغم تباطإ االقتصاد .باإلضافة إلى انخفاض االقتراض الحكومً فً برٌطانٌا بنحو ( )3.5ملٌار
جنٌه استرلٌنً خالل السنة المالٌة .2018/2017

وأشارت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،ثانٌا ،إلى أهم التطورات المالٌة والنقدٌة .وتمت اإلشارة،
هنا ،إلى انخفاض المإشر العام لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة ،بٌن أول وآخر شهر إبرٌل ،2018
وكذلك مإشر السوق الرئٌسً ،ومإشر السوق األولً .ومع تباٌن سلوك المإشرات خالل الشهر.
وٌعزى االنخفاض ،والتقلبات خالل الشهر لعدة عوامل ،منها :اتضاح الرإٌة حول النظام الجدٌد
المستخدم بالسوق ،وضغوط البٌع فً األسهم القٌادٌة ،خاصة تلك المدرجة فً السوق األولً،
واستمرار عملٌات البٌع على األسهم الصغٌرة.

أما التطورات النقدٌة فقد تمثلت فً إصدار بنك الكوٌت المركزي لبٌانات مٌزان المدفوعات للربع
الرابع لعام  .2017وأشارت نتائج هذه البٌانات إلى تسجٌل فائض بنحو ( )10108ملٌون دٌنار،
فً الحساب الجاري مقارنة بفائض ٌقدر ( )488ملٌون دٌنار فً الربع الثالث .كما قام البنك
بإصدار سندات وتورق على ثالث دفعات خالل شهر إبرٌل قٌم ( )240ملٌون دٌنار لكل دفعة
وبآجال بٌن ( )6 – 3أشهر ،وبعوائد تراوحت بٌن (.)%2.375 - %2.250

وارتفع العرض النقدي ،خالل شهر فبراٌر  2018بنسبة ( )%0.71لٌصل إلى ( )36.95ملٌار
دٌنار .مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة بنسبة ( ،)%0.57وكذلك ودائع
العمالت األجنبٌة بنسبة ( ،)%5.38ونفس االتجاه فً حالة أرصدة التسهٌالت للمقٌمٌن ،بنسبة
( .)%0.11فً حٌن انخفض االئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة ،وكذلك القروض
الشخصٌة .وارتفعت مطالبات البنوك المحلٌة على البنك المركزي (سندات الخزٌنة العامة)،
وانخفضت ودائع األجل لدى البنك .مع استقرار أسعار الفائدة خالل شهر فبراٌر  2018مقارنة
بشهر ٌناٌر من نفس العام.
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وأعلنت البنوك التجارٌة (بنك الكوٌت الوطنً ،واألهلً المتحد ،والكوٌت الدولً ،والتموٌل
الكوٌتً ،وبوبٌان) أرباحا ،خالل الربع األول من عام  ،2018تراوحت بٌن ( )85.3ملٌون فً
حالة بنك الكوٌت الوطنً و ( )7.5ملٌون فً حالة بنك الكوٌت الدولً .وشملت التطورات
االقتصادٌة المحلٌة ،ثالثا ،تطور معدل التضخم خالل شهر مارس  ،2018والذي استقر عند
( )112.4باعتبار ( .)2013 = 100وذلك ٌعود النخفاض معدل التضخم للمجموعات التالٌة:
األغذٌة والمشروبات ،والكساء وملبوسات القدم ،وخدمات السكن .فً حٌن ارتفع معدل تضخم
المجموعات التالٌة :السجائر والتبغ ،والمشروبات المنزلٌة ومعدات الصٌانة ،والصحٌة ،والنقل،
واالتصاالت ،والترفٌه والثقافة ،والتعلٌم .مع استقرار معدالت تضخم مجموعات المطاعم والفنادق،
والسلع والخدمات المتنوعة.

بعد ذلك شملت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،رابعا ،التطورات النفطٌة عرضا لتوجهات سعر
برمٌل النفط المصدر لدولة الكوٌت ،خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً مارس  ،2018والذي اتسم
بالتحسن النسبً فً األشهر األخٌرة ،واإلنتاج النفطً للدولة ،والذي اتسم باالستقرار بفعل اتفاق
أوبك الخاص بسقوف اإلنتاج .كما تطرقت هذه التطورات النفطٌة الى العرض ،والطلب النفطً،
واهم العوامل المحددة لهما .ودور توجهات معدالت النمو ،حسب أهم الدول اقتصادٌا ،فً الطلب
على النفط .مع اإلشارة الهم ما ورد فً آخر التقارٌر النفطٌة الشهري لكل من أوبك ،ووكالة الطاقة
العالمٌة.

بعد ذلك انتقل التقرٌر إلى القسم الثانً ،التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،حٌث تم عرض وتلخٌص
آخر تقرٌر رصد لألوضاع االقتصادٌة الخلٌجٌة صادر من المكتب اإلقلٌمً للبنك الدولً فً
الرٌاض ،والذي تم إطالقه من مكتب البنك بدولة الكوٌتٌ ،وم  19مارس  .2018وٌمثل هذا
التقرٌر اإلصدار الثانً .وقد تعرض هذا التقرٌر لعدة محاور :النمو االقتصادي ،والمالٌة العامة،
والسٌاسة النقدٌة ،واإلصالحات ،ووضع مٌزان المدفوعات ،واألسعار واالئتمان ،والمخاطر
والتحدٌات طوٌلة األجل.
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وعلى مستوى النمو تعرض اقتصاد المملكة العربٌة السعودٌة للضغط بسبب خفض االنتاج النفطً،
وإجراءات الضبط المالً ،والنمو المتواضع للقطاعات النفطٌة ،لٌصل معدل النمو إلى ()%0.7
عام  .2017مع انكماش معدل نمو دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً النصف الثانً من عام
 2017بحوالً ( ،)%0.9على أساس سنوي ،مع تحسن النمو بإمارة دبً ،فً الربع األول من
نفس العام ،لٌصل إلى ( .)%3.2مع تحسن فً "الرقم القٌاسً لمشترٌات المدٌرٌن" األمر الذي
ٌوحً بانتعاش مرتقب عام  2018فً كل من المملكة العربٌة السعودٌة ،ودولة اإلمارات العربٌة
المتحدة .كما تمكنت دولة قطر من التؤقلم ،رغم الخالفات اإلقلٌمٌة ،ووصل معدل النمو إلى
( )%0.2و ( )%0.7فً الربع األول ،والثانً ،تباعا ،عام  .2017مع مساهمة انخفاض
الواردات فً رفع معدل التضخم .إال أن التطورات السلبٌة لهذه الخالفات لم تدم طوٌال حٌث
تحسنت المسارات التجارٌة عن طرٌق دول أخرى ،وكذلك عن طرٌق افتتاح "مٌناء حمد" ،وتنوٌع
الصادرات عن طرٌق تركٌا ،وإٌران ،والصٌن .باإلضافة إلى تشجٌع األنشطة الغذائٌة محلٌا.

ورغم انخفاض اإلنتاج النفطً وتؤثٌره على النمو فً حالة دولة الكوٌت ،إال أن أداء النمو غٌر
النفطً قد ساهم فً تحسن األداء اإلجمالً للنمو .كما شهد اإلنفاق االستثماري استقرارا وارتفاعا،
خاصة فً مشروعات البنٌة األساسٌة ،ضمن خطة ( .)2019 – 2015أما فً الحالة العمانٌة فقد
شهدت خفضا باإلنتاج النفطً بلغ ( )%3.0أثر بدوره على النمو ،على أساس سنوي (ٌعتمد الناتج
المحلً اإلجمالً للسلطنة على القطاع النفطً بنسبة  .)%40مع مساهمة ضغط اإلنفاق العام
والضبط المالً على االستهالك الخاص (أحد محركات النمو) .وساهم القطاع غٌر النفطً ،فً
حالة مملكة البحرٌن ،بتعزٌز معدالت النمو ،العتماد ناتج المملكة على القطاع النفطً بحوالً
( .)%20كما أن القطاعات غٌر النفطٌة مملوكة بشكل كبٌر من القطاع الخاص.

أما على مستوى المالٌة العامة فقد انتهجت المملكة العربٌة السعودٌة آلٌات ضبط مالً على شكل
رفع الرسوم على التبغ والمشروبات السكرٌة ،والغازٌة ،مع خفض بند اإلعانات بالموازنة .األمر
الذي ساهم فً خفض عجز الموازنة لٌصل إلى ( )%9.0من الناتج المحلً اإلجمالً عام 2017
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بعد أن كان ( )%16.9عام  .2016إضافة إلى العمل بضرٌبة القٌمة المضافة .واحتواء اآلثار
السلبٌة على ذوي الدخل المحدود من خالل إنشاء "حساب المواطن" ،وتم تخصٌص
( )30ملٌار لاير لهذا الحساب الذي بدأ العمل به منذ دٌسمبر  .2017وقامت دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة بنفس إجراءات الضبط المالً السعودٌة باإلضافة إلى خفض المساهمات الحكومٌة
فً الشركات العامة .األمر الذي ساهم فً الوصول إلى موازنة ذات عجز صفري عام .2017
مع تركٌز دولة قطر على خفض اإلنفاق االستثماري (من  180إلى  130ملٌار دوالر) ،مع أولوٌة
لإلنفاق المرتبط بمشروعات كؤس العالم لعام  .2022األمر الذي ساهم بخفض عجز الموازنة من
( )%9عام  2016إلى ( )%4.9عام  .2017فً حٌن اتسمت إجراءات الضبط المالً فً دولة
الكوٌت بالترشٌد الجزئً فً مجال أسعار الطاقة ،وأسعار الكهرباء .مع عدم تطبٌق لضرٌبة القٌمة
المضافة لغاٌة اآلن .أما سلطنة عمان فقد ضغطت االنفاق العام بحوالً ( )%3.0بٌن عامً
 2016و .2017وفً ظل التحسن النسبً ألسعار النفط انخفض عجز الموازنة من ( )%3.7عام
 2016إلى ( )%2.4عام  .2017وانتهجت مملكة البحرٌن رفع اإلٌرادات من خالل الضرائب
على التبغ ،والكحول .إال أنها الزال بحاجة إلى المزٌد من إجراءات الضبط المالً ،حسب رأي
التقرٌر .علما بؤن مملكة البحرٌن هً أكثر الدول مدٌونٌة ،ضمن دول مجلس التعاون ( %82من
الناتج المحلً اإلجمالً).

أما فً مجال القروض الدولٌة فقد انتهجت المملكة العربٌة السعودٌة ،ودولة اإلمارات العربٌة
المتحدة ،وبشكل واضح نحو إصدار القروض السٌادٌة عام  .2017مع تعامل دولة الكوٌت ألول
مرة مع سوق السندات السٌادي الدولً ،فً مارس  .2017فً حٌن أكملت سلطنة عمان ()%90
من خطتها لالقتراض لعام  2017بإصدار ثالث شرائح (بعد غٌاب السلطنة عن سوق السندات
الدولً لمدة  20سنة) .باإلضافة إلى لجوء دولة قطر لسوق السندات الدولً فً ماٌو 2016
(وبقٌمة  9.0ملٌار دوالر).

وتطرق تقرٌر البنك الدولً ،أٌضا ،إلى التجارة الخارجٌة لدول المجلس .حٌث شهدت الحسابات
الجارٌة تحسنا ،رغم انخفاض "كمٌة" النفط المصدر ،بفعل تحسن األسعار ،وبفعل ضغط عدد من
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دول المجلس للواردات .مع مساهمة استمرار تصدٌر دولة قطر للغاز الطبٌعً ،األمر الذي ساهم
فً تحسن إجمالً الصادرات ،رغم الخالفات اإلقلٌمٌة (تمثل صادرات الغاز حوالً  %48من
إجمالً الصادرات) .كما ساهم تحسن معدل النمو العالمً فً تعزٌز الصادرات غٌر النفطٌة لكل
من دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،ومملكة البحرٌن ،باعتبارهما أكثر دول المجلس اعتمادا على
الصادرات غٌر النفطٌة.

وفً مجال األسعار واالئتمان ،استمرت معدالت التضخم منخفضة عام  ،2017مقارنة بعام
 .2016وساهم انخفاض الطلب المحلً فً المملكة العربٌة السعودٌة ،فً خفض معدل التضخم،
مع انخفاض حدة االنكماش بعد العمل بضرٌبة القٌمة المضافة والرسوم االنتقائٌة .كما تباطؤ معدل
التضخم فً دولة الكوٌت ،ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،والمملكة العربٌة السعودٌة ،بفعل
انخفاض أسعار السلع الغذائٌة ،وتكالٌف المسكن .فً حٌن ارتفع ،فً حالة دولة قطر ،معدل
التضخم على السلع الغذائٌة ،وانخفض على المساكن .مع ارتفاع هذا المعدل ،فً حالة سلطنة
عمان ،عام  ،2017ألعلى مستوى منذ أربع سنوات سابقة.

أما االئتمان المصرفً للقطاع الخاص ،وعلى مستوى دول المجلس ،فقد اتجه لالنخفاض ،لٌعكس
التباطإ فً الطلب بسبب انخفاض فترة انتعاش مشروعات البنٌة األساسٌة (على األقل فً عدد من
دول المجلس) .فً حٌن اتسم نمو الودائع المصرفٌة باالنتعاش ،بما فٌها الحكومٌة ،عام 2017
مقارنة بعام .2016

وعند تناول التقرٌر لدور االستثمار الثابت فً دول المجلسٌ ،إكد على أن مستقبل النمو فً هذه
الدول سٌعتمد على البرامج االستثمارٌة الضخمة ،فً مجال التشٌٌد واالستثمار العام ،فً دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة ،ودولة قطر ،ودولة الكوٌت .مع دور لالستهالك الخاص بالنمو فً
حاالت المملكة العربٌة السعودٌة ،وسلطنة عمان ،ومملكة البحرٌن .مع توقع التقرٌر أن ٌصل
معدل النمو ،لعام  ،2018فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى ( ،)%1.8وإلى ( )%2.1عام
 .2019ثم ٌنطلق هذا المعدل بعد ذلك ضمن "برنامج التحول الوطنً" والذي ٌعتبر جزء من
6

"رإٌة المملكة  ."2030مع مساهمة االستثمار ،فً حالة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،فً
وصول النمو ،عام ( ،2019بفعل مشروعات كؤس العالم ،ومشروع غاز بارزان) .وٌتوقع
التقرٌر ،فً حالة دولة الكوٌت ،أن ٌصل معدل النمو ،عام  ،2019إلى ( ،)%3.5مقارنة بنمو ٌبلغ
( )%1.9عام  .2018وٌعزى ذلك أساسا لضخامة استثمارات القطاع النفطً المخططة للسنوات
القلٌلة القادمة ،والبالغة ( )115ملٌار دوالر.

أما مستقبل النمو بسلطنة عمان فٌحدد التقرٌر لٌكون ( )%2.3عام  2018و ( )%2.5عام
 .2019وٌعتبر االستثمار فً القطاع النفطً ،واإلصالحات المدعمة لبٌئة األعمال ،هما محركا
النمو فً حالة السلطنة ،حسب رأي التقرٌر .وذلك لبدء العمل بـ "مشروع خزان" للغاز الطبٌعً
(بتكلفة  16.0ملٌار دوالر) .أما فً حالة مملكة البحرٌن فال ٌتوقع التقرٌر استدامة معدل النمو
السائد عام  2016لألعوام القادمة ،لعدم استدامة اإلنتاج النفطً ،مع التوقع بخفض التموٌل الخاص
بمشروعات البنٌة األساسٌة بحوالً الربع .إال أن التقرٌر ٌستدرك بإمكانٌة المساهمة اإلٌجابٌة
لصادرات المشروعات الصناعٌة (وبشكل محدد منتجات األلمونٌوم مع خط إلنتاج الحدٌد بمصنع
ألمونٌوم البحرٌن ،والمنتجات النفطٌة المكررة بمصنع سترا).

وأخٌراٌ ،عرض تقرٌر شهر إبرٌل  ،2018فً القسم الثالث ،التطورات االقتصادٌة الدولٌة ممثلة
فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والمجموعة األوروبٌة .وٌالحظ ،على مستوى الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة ،وصول معدل النمو فً الربع األول من عام  2018إلى ( ،)%2.3مقارنة بمعدل
( )%2.9فً الربع الرابع من عام  .2017وكذلك انخفاض معدل البطالة ،خالل شهر إبرٌل ،إلى
( ،)%3.9وتركز أعلى معدل للبطالة ( )%14.7بٌن فئة المراهقٌن .وأن أكبر عدد من العاطلٌن
( 2.3ملٌون) ٌستمر لفترة أقل من خمسة أسابٌع .مع ارتفاع معدل التضخم فً المناطق الحضرٌة،
خالل شهر إبرٌل  ،2018بنحو ( ،)%0.2وعلى أساس موسمً معدل ،مع مسإولٌة أسعار
الطاقة ،والمسكن ،عن هذا االرتفاع.
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وبقدر تعلق األمر بالتطورات الخاصة بالمجموعة األوروبٌة ،فقد شهد معدل نمو الناتج المحلً
اإلجمالً ،خالل الربع األول من عام  ،2018ارتفاعا بنحو ( )%0.4فً كل من منطقة الٌورو
ومجموعة ) .(EU28وذلك على أساس موسمً معدل .وذلك بالمقارنة مع معدل نمو بلغ
( )%2.5لمنطقة الٌورو ،و( )%2.4لمجموعة ) (EU28فً الربع الرابع من عام  .2017فً
حٌن وصل معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،فً منطقة الٌورو ،خالل شهر مارس  ،2018إلى
( ،)%8.5وإلى ( )%7.1فً مجموعة ) .(EU28مع توقع مكتب اإلحصاء األوروبً وصول
معدل التضخم بشهر إبرٌل  2018إلى ( ،)%1.2مقارنة بمعدل ( )%1.3السائد بشهر مارس
السابق .مع مسإولٌة أسعار الطاقة ،واألغذٌة ،أساسا عن ارتفاع المعدل.
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