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ملخص تنفيذي

ٌتضمن التقرٌر ثالثة أقسامٌ .هتم القسم األول بالتطورات االقتصادٌة المحلٌة من حٌث تطورات
أسعار صرف أهم العمالت األجنبٌة :الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،أمام الدٌنار
الكوٌتً خالل الشهر السابقٌ ،ناٌر .وأهم التطورات النقدٌة المرتبطة بالبنك المركزي والمصارف
التجارٌة ،وتلك المرتبطة بسوق األوراق المالٌة من حٌث تطورات المإشرات الثالث للبورصة.
وٌعرض ضمن التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،أٌضا أهم التطورات الخاصة بمعدل التضخم
والنفطٌة خالل شهر ٌناٌر.

أما القسم الثانً ،فٌتطرق ألحدث التقارٌر االقتصادٌة المرتبطة

بالتطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،ممثلة بؤحدث تصرٌح لمدٌرة صندوق النقد الدولً حول التطورات
االقتصادٌة فً دول مجلس التعاون ،وتقرٌر معهد التموٌل الدولً ،واشنطن ،عن حاجة االقتصاد
السعودي لمزٌد من التنوٌع .فً حٌن ٌهتم القسم الثالث بؤهم التطورات االقتصادٌة الدولٌة ممثلة
بآخر تطورات الناتج المحلً اإلجمالً ،ومعدل التضخم ،والبطالة فً الوالٌات المتحدة ،والمجموعة
األوروبٌة.

وبقدر تعلق األمر بالقسم األول من التقرٌر ،التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،وعلى شكل تطورات
أهم أسعار صرف العمالت األجنبٌة مقابل الدٌنارٌ ،الحظ التقرٌر انخفاض سعر صرف الدوالر
األمرٌكً مقابل الدٌنار خالل شهر ٌناٌر  2018بحوالً ( .)%0.6وتعزى تقلبات هذا السعر
خالل الشهر إلى عدة عوامل منها :ارتفاع أسعار المنازل فً الوالٌات المتحدة ،وارتفاع عدد
الوظائف فً القطاع الخاص ،وارتفاع عجز الحساب الجاري ،واتجاه سعر الفائدة لالرتفاع،
وارتفاع مخزونات الجملة ،ورفع توقعات النمو العالمً الصادرة من صندوق النقد الدولً ،وتوقع
انخفاض ضرائب الشركات.
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فً حٌن شهد سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار ،خالل شهر ٌناٌر  ،2018ارتفاعا بنسبة
( .)%2.8وتعود تقلبات هذا السعر ،خالل الشهر المذكور للعدٌد من العوامل ،منها :تحسن اإلنتاج
الصناعً بمنطقة الٌورو ،وتسجٌل الحساب الجاري بالمنطقة فائضا ،وانخفاض معدل التضخم،
وموافقة دائنو االتحاد األوروبً على بدء محادثات لتخفٌف الدٌون المحتملة على الٌونان ،وانخفاض
عجز الموازنة فً المنطقة.

أما سعر صرف االسترلٌنً تجاه الدٌنار فقد شهد ارتفاعا ،خالل شهر ٌناٌر  ،2018بنسبة
( .)%4.3وتعود تقلبات السعر ،خالل الشهر المذكور ،إلى عدة عوامل ،منها :ارتفاع متوسط
أسعار المساكن فً برٌطانٌا ،وارتفاع االنتاج الصناعً ،وتؤٌٌد هولندا ،واسبانٌا لصفقة تضمن بقاء
برٌطانٌا قرٌبة من الكتلة التجارٌة ،واتجاه االقتراض البرٌطانً نحو االنخفاض ،وانخفاض عدد
الرهون العقارٌة البرٌطانٌة.

وتضمنت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،أٌضا ،تطورات سوق األوراق المالٌة ،حٌث شهدت
المإشرات الثالث :المإشر السعري ،والوزنً ،وكوٌت ( ،)15ارتفاعا ،خالل شهر ٌناٌر ،2018
بنسب ( )%5.9و( )%2.9و( ،)%3.1تباعا.

وٌعود ذلك لعملٌات شراء األسهم القٌادٌة

والتشغٌلٌة ،باإلضافة إلى مساهمة تحسن سعر برمٌل النفط اإلٌجابٌة على ارتفاع هذه المإشرات.

وعند تطرق التقرٌر للتطورات النقدٌة والمصرفٌة ،خالل شهر ٌناٌر  ،2018أشار إلى إصدار بنك
الكوٌت المركزي لسندات بقٌمة ( )240ملٌون دٌنار ألجل ستة أشهر ،لتنظٌم سٌولة القطاع
المصرفً ،والتً تمت تغطٌتها بؤربعة مرات .باإلضافة إلى إصدار البنك لسندات بقٌمة ()240
ملٌون دٌنار ألجل ثالث أشهر ،وبقٌمة ( )200ملٌون دٌنار ألجل ثالث أشهر .وشهد عرض النقود
ارتفاعا بنسبة ( )%1.1بشهر نوفمبر  2017مقارنة بشهر أكتوبر .كما تعرضت التسهٌالت
االئتمانٌة للمقٌمٌن ،واالئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة ،والقروض الشخصٌة،
لالنخفاض .مع ارتفاع مطالبات البنوك المحلٌة (سندات الخزٌنة العامة) على بنك الكوٌت المركزي،
بنسبة ( )%3.8خالل شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق .وشهدت أسعار الفائدة على الودائع
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استقرارا خالل شهر نوفمبر  2017مقارنة بالشهر السابق .واتجه معدل التضخم إلى االنخفاض
لٌصل إلى ( )113.0خالل شهر دٌسمبر  )2013 = 100( 2017بفعل انخفاض أسعار الكساء
وملبوسات القدم ،وخدمات المنازل ،والصحة ،والنقل ،واالتصاالت ،والترفٌه.

وتناول التقرٌر أحدث التطورات النفطٌة خالل شهر ٌناٌر  .2018فقد انخفض العرض النفطً
العالمً إلى ( )97.7ملٌون برمٌلٌ /وم ،مع ارتفاع الطلب النفطً العالمً لٌصل إلى ( )1.4ملٌون
برمٌل بفعل التوقعات المشجعة لنمو الطلب العالمً .ووصلت األسعار النفطٌة ممثلة بسلة أسعار
أوبك إلى ( )60.74دوالر /برمٌل فً نوفمبر  .2017فً حٌن وصلت أسعار النفط بدولة الكوٌت
إلى حوالً ( )65.7دوالر /برمٌل فً ٌ 18ناٌر  .2018مع وصول اإلنتاج النفطً للدولة إلى
حوالً ( )2.7ملٌون برمٌلٌ /وم فً ٌناٌر .2018

بعد ذلك ٌهتم التقرٌر بعرض أهم التقارٌر الخاصة بالتطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة .وٌبدأ بكلمة
السٌدة "كرٌستٌن الغارد" مدٌرة صندوق النقد الدولً ،أمام منتدى المالٌة العامة الثالث – دبً.
وتضمنت كلمتها عدة محاور :السٌاق االقتصادي ،وأهم تحدٌات المالٌة العامة ،وأولوٌات اإلنفاق،
واستشراف المستقبل .وأشارت ،ضمن السٌاق االقتصادي ،إلى التطور اإلٌجابً الحاصل فً
تحسن معدالت نمو االقتصاد العالمً لٌصل إلى ( )%3.9بٌن عامً  2018و  .2019إال أن هذا
التحسن لٌس كافٌا إلنعاش الطلب بشكل فعال .أما أهم التحدٌات فً مجال السٌاسة المالٌة فقد
أشارت إلى غٌاب االستدامة فً هذا المجال وآثاره السلبٌة على احتمال ارتفاع المدٌونٌة .مع أهمٌة
القٌام بإصالحات فً جانب اإلٌرادات ،على شكل العمل بضرٌبة القٌمة المضافة ،وتوسٌع القاعدة
الضرٌبٌة .فً حٌن اهتم محور أولوٌات اإلنفاق ،التً تتصف باالرتفاع فً دول مجلس التعاون
( %55من الناتج المحلً اإلجمالً) ،وتفوق هذه النسبة تلك السائدة فً البلدان الصاعدة .مع
إشارتها ألهمٌة االستثمارات العامة فً مجال الصحة ،والتعلٌم ،والحماٌة االجتماعٌة .مع عدم
وجود ما ٌبرر فً اإلفراط بدعم الطاقة (ٌمثل الدعم حوالً  %4.5من الناتج المحلً اإلجمالً فً
الدول المصدرة للنفط) .مع أهمٌة معالجة األجور العامة لتؤثٌرها السلبً على استدامة المالٌة
العامة.
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وتضمن محور استشراف المستقبل الجهود المبذولة لترشٌد استخدام الطاقة ،بعٌدا عن االعتبارات
السٌاسٌة.

وربط أجور القطاع العام بالقطاع الخاص ،وأهمٌة العمل ضمن منظور شامل

واستراتٌجً ٌضمن النمو والعدالة االجتماعٌة ،وتنوٌع مصادر الدخل .مع أهمٌة خاصة لضمان
"كفاءة اإلنفاق العام" ،والوفر المحتمل بسبب رفع الكفاءة ،خاصة كفاءة االستثمار العام .باإلضافة
إلى أهمٌة استخدام "الرقمنة" كؤحد أدوات رفع كفاءة اإلنفاق.

بعد ذلك أشارت التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة إلى أحدث تقرٌر صادر من "معهد التموٌل الدولً"
حول أهمٌة تعمٌق التنوٌع فً االقتصاد السعودي .وٌشٌر تقرٌر المعهد إلى إصدار المملكة العربٌة
السعودٌة لخطة خاصة بالتحول عام  2016تمتد لغاٌة عام  ،2030تستهدف رفع حصة
المساهمات غٌر النفطٌة فً الناتج ،وكذلك حصة القطاع الخاص ،وخفض معدل البطالة ،ورفع
مساهمة اإلناث بسوق العمل .إال أنه ٌالحظ أن ضغط االستثمار العام قد ساهم فً تواضع مساهمة
القطاع الخاص ،مع تواضع فً تنوٌع الصادرات ،والتصنٌع (مقارنة ببلدان مثل الهند ومالٌزٌا).
مع المالحظة بتحسن تنوٌع إٌرادات المملكة بفعل تشجٌع العمل باإلٌرادات غٌر النفطٌة /الناتج
المحلً اإلجمالً ،والتً ارتفعت من ( )%4.6عام  2014إلى ( )%7.0عام  .2017مع توقع
مساهمة ضرٌبة القٌمة المضافة بتحسٌن األهمٌة النسبٌة لإلٌرادات غٌر النفطٌة.

كما قامت المملكة بإدخال "نظام النقاط" لتشغٌل العمالة السعودٌة ،خاصة الجامعٌة ،فً القطاع
الخاص .مع أهمٌة رفع المسجلٌن فً التخصصات الفنٌة والعلمٌة ،ورفع المسجلٌن فً معاهد
التدرٌب .والحظ تقرٌر المعهد ارتفاع معدل البطالة بٌن اإلناث ( )%33مقارنة بـ ( )%7بٌن
الذكور (والمعدل اإلجمالً  .)%13وكذلك ارتفاع البطالة بٌن الشباب ( .)%28وتقوم السلطات
بمعالجة هذه التطورات السلبٌة بسوق عمل الشباب من خالل تشجٌع العمل للحساب الخاص بدعم
من جهات أخرى مثل بنك التنمٌة الصناعٌة.
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وٌتطرق تقرٌر المعهد ،أخٌرا ،إلى عدد من اإلجراءات المقترحة لكسر جمود عدد من القطاعات،
ومن هذه اإلجراءات :أوال ،اإلصالح الجذري لألجور العامة ،وغٌر المتسقة مع األجر التنافسً
(القطاع الخاص) ،وإصالح نظام التؤمٌن بالقطاع الخاص .ثانٌا ،أهمٌة إصالح النظام التعلٌمً
خاصة فً المراحل االبتدائٌة والثانوٌة .ثالثا ،العمل على تعزٌز مرونة سعر الصرف (حسب رأي
تقرٌر المعهد) ،لٌتسق ذلك مع جهود تنوٌع مصادر الدخل .رابعا ،العمل على خفض نسبة العجز
غٌر النفطً /الناتج المحلً اإلجمالً غٌر النفطً.

وأخٌرا ،تضمن التقرٌر ،فً قسمه الثالث ،التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،ممثلة بؤهم التطورات فً
الناتج المحلً اإلجمالً ،ومعدالت التضخم ،والبطالة فً الوالٌات المتحدة ،والمجموعة األوروبٌة.
وحسب إحصاءات مكتب التحلٌل االقتصادي األمرٌكً الخاصة بتقدٌراته للناتج المحلً اإلجمالً
فً الربع الرابع عام  ،2017ارتفع هذا الناتج بمعدل ( )%2.6على أساس سنوي ،بسبب تحسن
اإلنفاق االستهالكً الخاص ،واالستثمار الثابت غٌر السكنً ،والصادرات ،واالستثمار الثابت
السكنً ،واإلنفاق الحكومً المحلً ،وعلى مستوى الوالٌة ،وعلى المستوى الفٌدرالً .وشهد معدل
البطالة األمرٌكً ،الحضري ،استقرارا خالل شهر ٌناٌر  )%4.1( 2018مقارنة بالشهر السابق.
وتجسد الطلب على العمالة فً قطاعات التشٌٌد ،وخدمات األغذٌة والمشروبات ،والرعاٌة الصحٌة،
والصناعة التحوٌلٌة .ووصل عدد العاطلٌن إلى ( )%6.7ملٌون.

وفٌما ٌتعلق األمر فً تطورات معدل التضخم األمرٌكً ،للمناطق الحضرٌة ،لشهر ٌناٌر ،2018
فقد ارتفع بحوالً ( ،)%0.5وعلى أساس موسمً معدل .وارتفع بـ ( )%2.1عن عام .2017
مع مساهمة الكازولٌن ،والمساكن ،والمالبس ،والرعاٌة الصحٌة ،والمواد الغذائٌة ،فً هذا االرتفاع.

أما فٌما ٌخص تطورات المجموعة األوروبٌة االقتصادٌة فقد شهد الناتج المحلً اإلجمالً ،المعدل
موسمٌا ،ارتفاعا بـ ( )%0.6خالل الربع الرابع من عام  2017فً كل من منطقتً الٌورو
) ،(EA19والمجموعة األوروبٌة ) .(EU28فً حٌن شهد معدل البطالة فً منطقة الٌورو
) ،(EA19المعدل موسمٌا ،معدال وصل إلى ( )%8.7فً دٌسمبر  ،2017والذي ٌعتبر مستقرا
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مقارنة بالشهر السابق ،والذي ٌعتبر ،أٌضا ،األقل منذ شهر دٌسمبر  .2016أما فً المجموعة
األوروبٌة ) (EU28فقد وصل معدل التضخم ،فً دٌسمبر  ،2017إلى حوالً ( .)%7.3وٌعتبر
هذا المعدل األقل منذ أكتوبر .2008

وٌقدر مكتب اإلحصاء األوروبً عدد العاطلٌن فً

المجموعة األوروبٌة ) (EU28بحوالً ( )17.61ملٌون ،منهم ( )14.37ملٌون فً منطقة الٌورو
) .(EA19وتركز أقل معدل بطالة فً جمهورٌة الجٌك ( ،)%2.3وألمانٌا ( ،)%3.6خالل شهر
دٌسمبر .2017
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