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مقدمة
ٌستعرض تقرٌر شهر ابرٌل  8102عددا من التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،والخلٌجٌة ،والدولٌة.
وٌتناول فً قسمه االول ،التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،انهارت أسعار صرف الدوالر االمرٌكً،
والٌورو ،واالسترلٌنً ،مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الشهر المذكور ،وأهم األسباب وراء تقلبات هذه
األسعار .وٌشمل هذا القسم ،أٌضا ،عرضا ألهم التطورات بسوق األوراق المالٌة ،والقطاع
المصرفً ،سواء من حٌث تطور مؤشرات سوق األوراق المالٌة ،والعرض النقدي ،وإصدار
السندات والتورق ،وسلوك عدد من متغٌرات القطاع المصرفً وأرباحه ،وسعر الفائدة .باإلضافة
إلى اتجاه معدل التضخم بدولة الكوٌت خالل شهر مارس ،وأهم التطورات النفطٌة بدولة الكوٌت،
ودولٌا.
ثم ٌتناول القسم الثانً أهم التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة .وذلك من خالل عرض ألحدث تقرٌر
صادر من المكتب اإلقلٌمً للبنك الدولً ،الرٌاض ،والذي تم إطالقه رسمٌا من مكتب البنك فً
الكوٌت .وٌغطً التقرٌر أهم األوضاع االقتصادٌة بدول مجلس التعاون وبرامج اإلصالح
االقتصادي ،باإلضافة للتنبؤ بمعدالت النمو ودور االستثمار.
وأخٌرا ٌهتم التقرٌر ،فً القسم الثالث ،بالتطورات االقتصادٌة الدولٌة ممثلة بسلوك عدد من
متغٌرات االقتصاد الكلً فً الوالٌات المتحدة ،والمجموعة األوربٌة .وذلك من حٌث تطورات معدل
نمو الناتج المحلً االجمالً فً الربع االول من عام  ،8102ومعدالت البطالة ،والتضخم ،خالل
شهر ابرٌل من نفس العام.

3

أوال :التطورات االقتصادية المحلية
 0.0تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
سجل سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر أبرٌل ارتفاعا طفٌفا ،اذ
بلغت قٌمته ( )21108فلسا فً نهاٌة الشهر ،مقارنة بنحو ( )21102فلسا بداٌة الشهر .أي بنسبة
ارتفاع ( .)%100وكان أعلى مستوى وصله الدوالر خالل الشهر هو عند ( )21102فلسا ،بٌنما كان
األدنى عند ( )8..092فلسا.
وشهد سعر صرف الدوالر األمرٌكً ارتفاعا ،مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة  .-0أبرٌل .ومن
ضمن العوامل وراء ذلك ،تصرٌح البٌت األبٌض بأن االقتصاد األمرٌكً ٌزدهر فً ظل االدارة
االقتصادٌة للرئٌس الحالً .حٌث ارتفع نمو الناتج المحلً اإلجمالً للربع األخٌر فً عام 8102
من ( )%802إلى ( .)%80.باإلضافة الى مساهمات التخفٌضات الضرٌبٌة وأثرها على أكثر من
أربعة مالٌٌن عامل أمرٌكً ،وتوفٌر أكثر ثالثة مالٌٌن وظٌفة منذ تولً الرئٌس الحالً الرئاسة،
والمحافظة على معدل البطالة عند (.)%000
كما ساهمت مقترحات الوالٌات المتحدة ،بتحسن وضع الدوالر ،والخاصة بفرض تعرٌفة جمركٌة
بإٌرادات تقدر بحوالً ( )21ملٌار دوالر على االلكترونٌات الصٌنٌة ،كجزء من رد اإلدارة
االمرٌكٌة على الممارسات التجارٌة الصٌنٌة .وصرحت وزارة التجارة األمرٌكٌة بأن عجز الحساب
التجاري قد ارتفع ،لٌصل إلى ( )2209ملٌار دوالر .مع تراجع العجز التجاري السلعً مع الصٌن
من ( )29ملٌار دوالر ،فً ٌناٌر  8102 ،إلى ( )8.02ملٌار دوالر فً فبراٌر .8102
أما خالل الفترة  02-01من أبرٌل فقد انخفض سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار
الكوٌتً متأثرا بالخالف التجاري المستمر بٌن الصٌن والوالٌات ،وارتفاع الٌورو بعد تصرٌحات
رئٌس البنك المركزي األوروبً التً اعتبرت داعمة للعملة الموحدة .كما أن صدور بٌانات
الوظائف قد عم االستنتاج بأن االقتصاد األمرٌكً قد خلق ،خالل شهر مارس ،أقل عدد من
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الوظائف ضمن فترة الستة أشهر الماضٌة .باإلضافة الى انتشار القلق حول التدخل العسكري
الغربً المحتمل فً سورٌا.
فً حٌن ارتفع ،خالل الفترة  21-02أبرٌل ،سعر صرف الدوالر على إثر ارتفاع عوائد السندات
األمرٌكٌة ،والذي واصل ارتفاعه بعد اختراقه ( )%201للمرة األولى منذ أربع سنوات .مع ارتفاع
العائد على سندات الخزانة األمرٌكٌة ألجل ( )01سنوات بمقدار ( )208نقطة أساس ،لٌصل إلى
( .)20122مما عزز احتمال زٌادة سعر الفائدة من قبل االحتٌاطً الفٌدرالً .فً حٌن انخفض
الجنٌه االسترلٌنً إلى أدنى مستوى خالل أسبوعٌن ،بسبب التصرٌحات الحذرة من قبل رئٌس بنك
إنجلترا ،البنك المركزي.
كما صرحت وزارة التجارة االمرٌكٌة أن الناتج المحلً اإلجمالً نما بمعدل  %802فً الربع األول
من عام  8102متراجعا من  %80.فً الربع األخٌر من عام  ،8102نتٌجة انخفاض فً
الصادرات واالنفاق االستهالكً وشراء المنازل ،وتراجعت مبٌعات السٌارات والمالبس واألطعمة
والمشروبات .وٌوضح الشكل ( )0حركة سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً
خالل الفترة  21-0أبرٌل.
شكل ( )0سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – إبرٌل 8102
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وتعرض سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً لالنخفاض ،خالل شهر أبرٌل ،لٌصل نهاٌة
الشهر إلى ( )29002فلسا ،مقارنة مع بداٌة الشهر البالغة ( )29.00فلسا .اي بنسبة انخفاض
( .)%008وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خالل الشهر هو ( )22008فلسا ،أما أدنى مستوى
له فكان ( )29002فلسا.
واتجه سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة  .-0أبرٌل ،لالنخفاض .ومن ضمن
األسباب وراء ذلك ،سلوك عدد من المتغٌرات االقتصادٌة .فقد وصل معدل البطالة ،فً منطقة
الٌورو ،الى ( )%202فً شهر فبراٌر  ،8102مقارنة بمعدل ( )%.02فً شهر فبراٌر  .8102مع
وصول عدد العاطلٌن عن العمل ،فً منطقة الٌورو ،الى ( )020.ملٌون شخصا فً فبراٌر .8102
أما معدل التضخم المتوقع فً منطقة الٌورو لشهر مارس  ،8102فكان فً حدود (،8102 )%000
مقارنة بمعدل ( )%000فً شهر فبراٌر  .8102وقد تأثر هذا المعدل بأسعار مجموعات :األغذٌة
والمشروبات والسجائر ،والطاقة ،والخدمات ،ومبٌعات التجزئة.
وفً ظل تسجٌل الحساب التجاري األوروبً فائضا ،فً الربع األخٌر من عام ٌ 8102قدر بنحو
( )9202ملٌار دوالر ،شهد سعر صرف الٌورو ارتفاعا مقابل الدٌنار ،خالل الفترة  0.-.أبرٌل.
كما تعرضت أسعار المنازل ،فً منطقة الٌورو ،لالرتفاع ،نسبة ( ،)%008فً الربع الرابع من عام
 ،8102مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة .ومن ناحٌة اخرى انخفض اإلنتاج الصناعً فً
منطقة الٌورو بنسبة ( )%102خالل شهر فبراٌر  ،8102مقارنة مع شهر ٌناٌر  .8102وسجلت
منطقة الٌورو فائضا فً الحساب التجاري السلعً مع بقٌة العالم بمقدار ( )020.ملٌار ٌورو ضمن
شهر فبراٌر  ،8102مقارنة بفائض بلغ ( )0900ملٌار ٌورو فً فبراٌر  .8102وارتفع معدل
التضخم ،فً منطقة الٌورو ،بمعدل ( ،)%002فً شهر مارس  ،8102مقارنة بمعدل ( ،)%000فً
فبراٌر  .8102وساهم فً ارتفاع معدل التضخم ارتفاع أسعار مجموعات :قطاع الخدمات ،والطعام
والمشروبات والسجائر ،والطاقة ،والسلع الصناعٌة غٌر المرتبطة بالطاقة.
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وانخفض الٌورو مقابل الدٌنار ،خالل الفترة  21-0.أبرٌل ،وتزامن ذلك مع انخفاض نسبة العجز
الحكومً إلى الناتج المحلً اإلجمالً فً منطقة الٌورو من ( ،)%002عام  ،8109إلى ()%10.
عام  .8102كما انخفضت نسبة الدٌن الحكومً إلى الناتج المحلً اإلجمالً ،فً منطقة الٌورو ،من
( )%2.01%عام  ،8109إلى ( .)2902%وارتفع دخل األسرة الحقٌقً ،فً منطقة الٌورو ،بنسبة
( )%102فً الربع الرابع من عام  ،8102فً حٌن ارتفع بنسبة ( )100فً الربع السابق .وٌوضح
الشكل ( )8حركة سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة  21-0أبرٌل.
شكل ( )2سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً  -إبرٌل 2018

أما عن سلوك سعر صرف الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر أبرٌل ،فقد انخفض
هذا السعر من ( )00.0.فلسا ،بداٌة الشهر ،الى ( )00009فلسا نهاٌة الشهر .أي بنسبة انخفاض
بلغت ( .)%002وكان أعلى مستوى وصله الجنٌه خالل الشهر هو ( )08.02فلسا ،بٌنما كان
المستوى األدنى عند ( )00009فلسا.
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وارتفع سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة  02-0أبرٌل .ومن ضمن
العوامل وراء ذلك انخفاض أسعار سوق السٌارات الجدٌدة فً المملكة المتحدة بنسبة ()%0202
خالل شهر مارس  ،8102مقارنة بعام  .8102حٌث انخفض الطلب على مركبات الدٌزل بنسبة
( .)%2201مع انخفاض إنتاج الصناعات التحوٌلٌة فً المملكة المتحدة بنسبة ( ،)%8خالل شهر
فبراٌر  ،8102وألول مرة منذ عام .وارتفع الناتج الصناعً بنسبة ( )%802على أساس سنوي.
وأفاد عدد من المحللٌن بأن عدم وجود نشاط فً سوق اإلسكان فً المملكة المتحدة قد ٌجعل األمر
أكثر صعوبة على صانعً السٌاسة فً بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة .وأشار المعهد الملكً
للمساحٌن المعتمدٌن ( )RICSأن الطلب على مشتري العقارات قد انخفض للشهر الثانً عشر ،على
التوالً ،فً شهر مارس .8102
واصل الجنٌه االسترلٌنً أداءه القوي مقابل الدوالر ،الذي وصل الى ما فوق ( )0002دوالر ،وذلك
بسبب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة فً المملكة المتحدة ،وتأثر الدوالر بمخاوف من نزاعات تجارٌة.
واتجه عدد العاطلٌن ،فً المملكة المتحدة ،فً آخر ثالثة أشهر والمنتهٌة فً شهر فبراٌر،8102
بمقدار  09ألف ،لٌصل العدد الى ( )0008ملٌون ،ولٌعكس معدل بطالة ٌقدر بنحو ( .)%008مع
تحدٌث صندوق النقد الدولً لمعدل النمو للمملكة المتحدثة لعام  8102لٌكون ( .)%009باإلضافة
الى تخفٌض معدل النمو  ،وبشكل طفٌف ،للسنة القادمة  ،810.لٌصل الى (.)%002
وخالل النصف الثانً من شهر أبرٌل ،21-02 ،انخفض الجنٌه مقابل الدٌنار بعد انخفاض معدل
التضخم فً برٌطانٌا ،لٌصل إلى ( )%802خالل شهر مارس  ،8102مقارنة بمعدل ( )%802فً
فبراٌر  .8102وذلك ٌعود الى ارتفاع أسعار مجموعة مالبس النساء بوتٌرة أبطأ مما كانت علٌه فً
السنة السابقة .مع احتمال رفع أسعار الفائدة مرتٌن العام الجاري ،8102 ،ومرتٌن ،أٌضا ،العام
القادم ،810. ،على الرغم من تباطؤ االقتصاد .وقال محافظ بنك انجلترا بأن ارتفاع سعر الفائدة
محتمل هذا العام ،على أن تكون االرتفاعات تدرٌجٌة.
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ووصل االقتراض الحكومً فً برٌطانٌا إلى ( )0809ملٌار جنٌه خالل السنة المالٌة
 ،8102/8102منخفضا بنحو ( )202ملٌار جنٌه إسترلٌنً على أساس سنوي ،لٌصل إلى أدنى
مستوى له منذ ( )00عام .وانخفض نمو الناتج المحلً اإلجمالً فً برٌطانٌا لٌصل إلى ()%100
فً الربع األول من  ،8102منخفضا من ( )%100فً الربع السابق ،وتأثر انخفاض الناتج المحلً
اإلجمالً بانخفاض نمو قطاعً البناء ،والصناعة .وٌوضح الشكل ( )2حركة سعر الجنٌه
االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة 21-0أبرٌل.
شكل ( )2سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً  -إبرٌل 8102

 8.0تطورات سوق األوراق المالية
سجل المؤشر العام فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة انخفاضا ،خالل شهر أبرٌل ،بنسبة (،)%202
حٌث وصل مع نهاٌة الشهر إلى ( )002..012نقطة ،مع انخفاض مؤشر السوق الرئٌسً بنسبة
( )%208لٌصل إلى ( )0.2200.نقطة ،وانخفاض مؤشر السوق األول بنسبة ( ،)%200لٌصل إلى
( )0.222099نقطة .
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وشهدت مؤشرات السوق الثالث ،انخفاضا ،خالل األسبوع األول من شهر أبرٌل ،وذلك لحذر
وارتباك المستثمرٌن حول النظام الجدٌد المستخدم بالسوق منذ أوائل العام الحالً ،لغاٌة اتضاح
الرؤٌة حول هذا النظام واستمر نس االنخفاض فً األسبوع الثانً من الشهر المذكور .ولكن
ألسباب أخرى متمثلة فً بضغوط البٌع على األسهم القٌادٌة ،خاصة تلك المدرجة فً السوق
االولً.
أما األسبوع الثالث ،فشهد تباٌن إغالقات المؤشرات الثالثة على المستوى األسبوعً للمرة األولى
منذ البدء بنظام تقسٌم السوق الجدٌد .حٌث انخفض مؤشر السوق العام والسوق الرئٌسً ،بٌنما
ارتفع مؤشر السوق األول ،متأثرا بالقوى الشرائٌة التً شملت بعض األسهم القٌادٌة خاصة تلك
التً أعلنت عن نتائج إٌجابٌة للربع األول من السنة.
مع ارتفاع مؤشر السوق العام ،والسوق الرئٌسً ،خالل األسبوع الرابع من شهر أبرٌل .حٌث
استمر تركٌز المستثمرٌن على األسهم القٌادٌة بٌنما انخفض مؤسر السوق الرئٌسً متأثرا باستمرار
عملٌات البٌع على األسهم الصغٌرة .وٌوضح الشكل ( )0إغالق المؤشر العام لسوق الكوٌت
لألوراق المالٌة خالل الفترة  21-0أبرٌل .8102
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شكل ( )4إقفاالت مؤشر السوق العام لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة  -إبرٌل 2018

 3.0التطورات النقدية والمصرفية
وبقدر تعلق االمر بالتطورات النقدٌة ،فقد أصدر بنك الكوٌت المركزي بٌانات مٌزان المدفوعات
لدولة الكوٌت للربع الرابع من  .8102وتظهر هذه البٌانات تطورا إٌجابٌا لوضع الحساب الجاري،
الذي سجل فائضا بنحو ( )0,108ملٌون دٌنار ،مقارنة بفائض بنحو ( )022ملٌون دٌنار خالل
الربع السابق .ومن ضمن التطورات النقدٌة ،المرتبطة ببنك الكوٌت المركزي ،قام البنك بإصدار
سندات ،وتورق بقٌمة ( )801ملٌون دٌنار ،بأجل ( )9شهر ،وبعائد ( ،)%80222بتارٌخ  2أبرٌل
 .8102وأصدر ،أٌضا ،سندات وتورق بقٌمة ( )801ملٌون دٌنار ،ألجل ( )2أشهر ،وبعائد
( ،)%80821بتارٌخ  02أبرٌل  .8102باإلضافة الى اصدار البنك سندات وتورق بقٌمة ()801
ملٌون دٌنار ،ألجل ( )2أشهر ،وبعائد ( ،)%80821بتارٌخ  80أبرٌل .8102
وكتطور نقدي آخر ،ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع ،(M2) ،فً السوق المحلً بنسبة
( ،)%1020خالل شهر فبراٌر ،مقارنة بشهر ٌناٌر .حٌث وصل هذا لعرض الى قٌمة ()290.2
ملٌار دٌنار .وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة بنسبة ( ،)%1022إلى نحو
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( )22088ملٌار دٌنار .وارتفعت ،كذلك ،ودائع العمالت األجنبٌة ،بنسبة ( )%2022إلى نحو
( )8020ملٌار ،خالل شهر فبراٌر .وخضعت أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن لالرتفاع ،خالل
شهر فبراٌر ،بنسبة ( ،)%1000حٌث وصلت إلى نحو ( )22082ملٌار دٌنار .فً حٌن انخفض
االئتمان الممنوح للمؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة ،خالل نفس الشهر ،لٌصل إلى ( )0.21ملٌار
دٌنار .واتجهت ،أٌضا ،القروض الشخصٌة لالنخفاض ،بنسبة ( ،)%1012خالل نفس الشهر ،عن
الشهر السابق ،أي مارس ،لتصل إلى ( )000.2ملٌار دٌنار .
أما مطالبات البنوك المحلٌة مجتمعة على البنك المركزي ،والمتمثلة فً سندات الخزٌنة العامة ،فقد
ارتفعت ،خالل شهر فبراٌر  ،8102لتصل إلى ( )2012ملٌار دٌنار .بٌنما انخفضت ودائع األجل
لدى البنك المركزي بنسبة ( ،)%08000إلى نحو ( )1028ملٌار دٌنار مع ارتفاع إجمالً موجودات
البنك المركزي بنسبة ( ،)%8002أي إلى نحو ( )2022ملٌار دٌنار .أما أسعار الفائدة ،خالل شهر
فبراٌر  ،8102فقد شهدت استقرارا ،مقارنة بالشهر السابق.
ومن ناحٌة أخرى ،أعلن بنك الكوٌت الوطنً أرباحا صافٌة بلغت ( ).202ملٌون دٌنار خالل الربع
األول من  ،8102مقابل ( )2202ملٌون مقارنة بنفس الفترة من  ،8102وبنسبة ارتفاع بلغت
( .)%.09وأعلن البنك األهلً المتحد أرباحا صافٌة بلغت ( )0902ملٌون دٌنار ،خالل الربع األول
من  ،8102مقابل ( )0901ملٌون ،مقارنة بنفس الفترة من  ،8102وبنسبة ارتفاع بلغت (.)%200
ومن ناحٌته ،أعلن بنك الكوٌت الدولً أرباحا صافٌة بلغت ( )%202ملٌون دٌنار ،خالل الربع
األول من  ،8102مقابل ( )202ملٌون ،مقارنة بنفس الفترة من  ،8102وبنسبة ارتفاع بلغت
( .)%002كما أعلن بٌت التموٌل الكوٌتً أرباحا صافٌة بلغت ( )020.ملٌون دٌنار ،خالل الربع
األول من  ،8102مقابل ( )2202ملٌون ،مقارنة بنفس الفترة من  ،8102وبنسبة ارتفاع بلغت
( .)%020.وأخٌرا ،أعلن بنك بوبٌان أرباحا صافٌة بلغت ( )0802ملٌون دٌنار ،خالل الربع األول
من  .8102مقابل ( )0109ملٌون ،مقارنة بنفس الفترة من  ،8102وبنسبة ارتفاع بلغت (.)%0201

12

 1.0معدل التضخم
انخفض الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،خالل شهر مارس  ،8102لٌستقر عند (،)00800
( .)011= 8102وذلك ٌعود الى انخفاض معدل التضخم لمجموعات :األغذٌة والمشروبات
( ،)1029والكساء وملبوسات القدم ( ،)100.وخدمات المسكن ( .)0082فً حٌن ارتفعت أسعار
مجموعات :السجائر والتبغ ( ،)282والمفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة ( ،)1089والصحة
( ،)1022والنقل ( ،)1002واالتصاالت ( ،)100.والترفٌهٌة والثقافٌة  ،)1022والتعلٌم (.)102.
فً حٌن استقرت مجموعات :المطاعم والفنادق ،والسلع والخدمات المتنوعة ،كما كانت علٌه فً
الشهر السابق ،فبراٌر  .8102أما معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع فً شهر مارس بنسبة
( .)1092وٌوضح الجدول ( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم
القٌاسً ألسعار المستهلك ،والمشار الٌها اعاله.
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الجدول ( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم القٌاسً ألسعار
المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي
 % Changeنسبة التغير
مارس
8102
Mar-18

الشهرية

السنوية

monthly

annual

-0.35

0.63
-1.02

مارس 8102

فبراير 8102

Mar-17

Feb-18
112.8

112.4
106.5

-0.56
3.28

7.35
1.06

المجموعات الرئيسية

األوزان
weights

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

1000.0

111.7

األغذية والمشروبات

167.06

107.6

107.1

السجائر والتبغ

3.33

111.6

116.0

119.8

الكساء وملبوسات القدم

80.33

104.1

105.4

105.2

-0.19

خدمات المسكن
المفروشات المنزلية ومعدات
الصيانة
الصحة

332.12

117.6

117.4

115.9

-1.28

-1.45

114.33

113.8

115.8

116.1

0.26

2.02

14.80

103.7

103.7

104.6

0.87

0.87

النقل

75.42

117.6

118.6

118.8

0.17

1.02

االتصاالت

39.77

99.2

101.1

101.6

0.49

2.42

الترفيهية والثقافية

38.45

98.4

103.7

104.3

0.58

6.00

التعليم

41.86

116.9

117.9

118.6

0.59

1.45

المطاعم والفنادق

34.15

117.4

121.1

121.1

0.00

3.15

السلع والخدمات المتنوعة

58.38

100.4

107.7

107.7

0.00

7.27

باستثناء األغذية والمشروبات

832.94

112.5

114.0

113.5

-0.44

0.89

باستثناء خدمات السكن

667.88

108.7

110.5

110.6

0.09

1.75

باستثناء األغذية والسكن

500.82

109.1

111.7

112.0

0.27

2.66

 1.0التطورات النفطية
شهد اإلنتاج النفطً انخفاضا ،على مستوى الدول األعضاء بمنظمة أوبك ،وذلك خالل شهر مارس
 2018لٌصل إلى ( )32.040ملٌون برمٌلٌ /وم .وٌعتبر هذا المستوى هو األقل منذ ماٌو
 .2017وذلك بعد أن انخفض مستوى انتاج النفط بحوالً ( )170ألف برمٌلٌ /وم مقارنة بشهر
فبراٌر  .2017وٌعزى هذا االنخفاض لعدة أسباب من أهمها :انخفاض انتاج كل من فنزوٌال،
ولٌبٌا ،والجزائر ،وانغوال ،والسعودٌة ،وإٌران ،وقطر ،والغابون ،بنحو ( )280ألف برمٌلٌ /وم.
وارتفاع انتاج كل من اإلمارات ،ونٌجٌرٌا ،بنحو ( )110ألف برمٌلٌ /وم .كما أن دول األوبك،
ودول أخرى ،ساهمت فً خفض اإلنتاج من خالل آلٌة االلتزام بسقوف خفض االنتاج المقررة،
للسٌطرة على انخفاض األسعار .وذلك بمعدل التزام وصل إلى ( )%163خالل شهر مارس
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 .2018وقد استقر انتاج دولة الكوٌت خالل الشهر المذكور عند ( )2.7ملٌون برمٌلٌ /وم ،وهو
نفس المستوى السائد شهر فبراٌر من نفس العام ،والذي ٌمثل حوالً ( )%8.4من إنتاج دول (أوبك
 .)13أما فٌما ٌخص تطور أسعار النفط ،فقد وصل سعر برمٌل النفط المصدر لدولة الكوٌت،
كمتوسط خالل شهر مارس  ،2018إلى ( )62.23دوالر/برمٌل ،مقارنة بنحو ()62.14
دوالر/برمٌل ،كمتوسط خالل شهر فبراٌر السابق .وٌوضح الشكل ( )5التطور النسبً ألسعار نفط
التصدٌر لدولة الكوٌت لفترة السنة الماضٌة حسب األشهر.
شكل ( )5تطور التغٌر النسبً فً أسعار تصدٌر نفط دولة الكوٌت
للفترة مارس  – 2017مارس )%( 2018

 1.0تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية
ٌشٌر تقرٌر أوبك حول التطورات النفطٌة خالل شهر مارس ،والصادر فً إبرٌل  ،2018إلى أن
متوسط سعر نفط سلة أوبك قد ارتفع إلى ( )63.7دوالر /برمٌل ،وهو المتوسط السائد تقرٌبا خالل
الشهر الماضً ،فبراٌر .وتعكس الزٌادة النسبٌة فً متوسط السعر ( ،)%0.5أي من ()63.5
دوالر /برمٌل فً فبراٌر إلى ( )63.8دوالر /برمٌل فً مارس  ،2018التقلبات الموسمٌة فً
طلب مصافً التكرٌر.
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وٌدعم توجهات تعزٌز األسعار اتجاهات معدالت النمو على المستوى الدولً .إال أنه من ناحٌة
أخرى ،كما ٌشٌر التقرٌر ،البد من األخذ باالعتبار بعض التوجهات والتطورات االقتصادٌة الدولٌة
بنظر االعتبار ،ومنها :بروز قٌود على التجارة العالمٌة ،بفعل السٌاسات التجارٌة األمرٌكٌة الجارٌة
ضد عدد من الدول وعلى رأسها الصٌن (رغم تخفٌض حدة هذه السٌاسات فً الفترة األخٌرة)،
وارتفاع تقلبات أسواق األصول ،واستمرار سٌاسة االنكماش النقدي .وهً تطورات قد تحد من
معدالت ا لنمو .وٌتوقع التقرٌر بعض التغٌرات فً معدالت النمو حسب األقالٌم وعدد من الدول
المؤثرة فً االقتصاد الدولً ( 2017تقدٌرٌة ،و 2018تنبؤات).

حٌث ٌتوقع بارتفاع معدالت

النمو عام  2018مقارنة بعام  2017من ( )%2.3إلى ( )%2.7فً الوالٌات المتحدة ،ومن
( )%6.9إلى ( )%7.2فً الهند ،ومن ( )%1.0إلى ( )%2.1فً البرازٌل ،ومن ( )%1.5إلى
( )%1.8فً روسٌا .مع توقع انخفاض معدل النمو من ( )%2.5إلى ( )%2.4فً منظمة
التعاون االقتصادي والتنمٌة ) ،(OECDومن ( )%1.7إلى ( )%1.5فً الٌابان ،ومن ()%2.5
إلى ( )%2.3فً منطقة الٌورو ،ومن ( )%1.8إلى ( )%1.6فً المملكة المتحدة ،ومن ()%6.9
إلى ( )%6.5فً الصٌن.
أما فٌما ٌتعلق بالطلب العالمً على النفط فقد تم تعدٌله لعام  2017نحو االرتفاع بحوالً ()30
ألف برمٌلٌ /وم بسبب تحدٌث بٌانات بلدان التعاون االقتصادي والتنمٌة ،وكذلك البلدان غٌر
األعضاء فً مجموعة هذه البلدان .لٌصل التعدٌل إلى ( )97.7ملٌون برمٌلٌ /وم لعام .2017
ونفس الشًء ،تم تعدٌل الطلب العالمً المتوقع لعام  2018بحوالً ( )30ألف برمٌلٌ /وم قٌاسا
بالشهر الماضً ،فبراٌر .وٌتوقع التقرٌر وصول االستهالك العالمً إلى ( )98.7ملٌون برمٌلٌ/وم،
مع توقع وصول إجمالً الطلب العالمً على النفط إلى مستوى ( )100ملٌون برمٌلٌ /وم فً الربع
الرابع من عام  .2018مع توقع ،أٌضا ،عدم تغٌر الطلب فً مجموعة البلدان غٌر األعضاء فً
مجموعة التعاون االقتصادي والتنمٌة ،رغم توقع بعض التعدٌالت التعوٌضٌة فً بلدان الشرق
األوسط ،ومجموعة البلدان اآلسٌوٌة األخرى .وٌتجه التعدٌل المتوقع فً حالة بلدان الشرق األوسط
إلى خفض الطلب بحوالً ( )30ألف برمٌلٌ /وم فً الربع األول من عام  ،2018وذلك بسبب
بطئ الطلب غٌر المحسوب .أما فً مجموعة البلدان اآلسٌوٌة األخرى فٌتجه التعدٌل نحو االرتفاع
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بحوالً ( )30ألف برمٌلٌ /وم فً نفس الربع األول بسبب التحسن غٌر المتوقع فً طلب قطاع
النقل والقطاع الصناعً.
أما تقرٌر وكالة الطاقة العالمٌة فٌشٌر إلى استمرار توقع الوكالة لنمو الطلب العالمً على النفط
بدون تغٌر للربع األول من عام  1.5( 2018ملٌون برمٌلٌ /وم) .مع إعادة النظر بطلب مجموعة
بلدان التعاون االقتصادي والتنمٌة لهذا الربع ،وذلك باتجاه االرتفاع بنحو ( )315ألف برمٌلٌ /وم،
بسبب الجو البارد فً الوالٌات المتحدة ،وبداٌة العمل بمشروع للبتروكٌماوي .أما فً مجموعة
الدول غٌر األعضاء فً مجموعة التعاون االقتصادي والتنمٌة فقد تم إعادة النظر بتوقع الطلب فً
الربع األول من عام  2018باتجاه الخفض بحوالً ( )260ألف برمٌلٌ /وم بسبب ضعف بٌانات
الصٌن .مع تراخً العرض العالمً من النفط بنحو ( )120ألف برمٌلٌ /وم فً مارس  2018بعد
قرار دول أوبك وغٌر األعضاء فً أوبك بتعزٌز خفض انتاجهم النفطً لٌصل إلى ( )2.4ملٌون
برمٌلٌ /وم .مع ارتفاع اإلنتاج بنحو ( )1.4ملٌون برمٌلٌ /وم أعلى من العام الماضً،2017 ،
بسبب رئٌسً هو ارتفاع االنتاج األمرٌكً.
واتجه انتاج دول أوبك نحو االنخفاض بنحو ( )200ألف برمٌلٌ /وم فً مارس  2018بسبب
انخفاض انتاج فنزوٌال ،وكذلك انخفاض االنتاج فً أفرٌقٌا .وٌشٌر تقرٌر الوكالة ،أٌضا إلى أنه بعد
صٌانة مصانع التكرٌر فً الربع األول من  ،2018فً أوروبا والوالٌات المتحدة ،فإن االنتاجٌة
العالمٌة ستشهد تكثٌفا فً الربع الثانً من عام  .2018حٌث سٌرتفع معدل تصفٌة النفط بحوالً
( )3.1ملٌون برمٌلٌ /وم ،إال أن عرض مصافً التكرٌر سٌتخلف وراء نمو الطلب.
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ثانيا :التطورات االقتصادية اإلقليمية
 0.8تقرير المرصد االقتصادي لدول مجلس التعاون ،البنك الدولي
تم اإلعالن رسمٌا عن نشر تقرٌر المرصد االقتصادي ،العدد الثانً ،لدول مجلس التعاونٌ ،وم
االثنٌن  19مارس  .2018وذلك فً مكتب البنك الدولً ،بدولة الكوٌت .وتضمن التقرٌر عرضا
للتطورات االقتصادٌة الدولٌة ،واإلقلٌمٌة الخلٌجٌة .وشملت التطورات األخٌرة الخلٌجٌة ،عرضا
لتطورات النمو االقتصادي ،والمالٌة العامة ،والسٌاسة النقدٌة ،واإلصالحات ،ووضع مٌزان
المدفوعات واألسعار واالئتمان ،والمخاطر والتحدٌات طوٌلة األجل .بعد ذلك استعرض التقرٌر
الموضوع الخاص للتقرٌر ،وهو :إصالح أنظمة التقاعد .وسنركز هنا على إسهامات تقرٌر
المرصد فً مجال التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة.
 0.0.8النمو واألنشطة االقتصادية
ٌرى تقرٌر المرصد بأن اقتصادات مجلس التعاون كانت أقل من المتوقع خالل الثالث أرباع األولى
من عام  .2017وٌالحظ فً حالة المملكة العربٌة السعودٌة ،أن األداء االقتصادي كان األضعف
منذ عام  .2009وهو األمر الذي ٌعكس دور خفض اإلنتاج النفطً ،وٌعكس ،أٌضا ،النمو
المتواضع للقطاعات غٌر النفطٌة بسبب إجراءات الضبط المالً .األمر الذي أدى إلى انكماش
االقتصاد السعودي بنحو ( )%0.7عام  .2017أما فً حالة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فقد
انكمش اقتصاد إمارة أبوظبً بحوالً ( ،)%0.9على أساس سنوي ،فً الربع الثانً من عام
 .2017فً حٌن وصل معدل النمو بإمارة دبً ،فً الربع األول من العام المذكور ،إلى ()%3.2
مقارنة بـ ( )%2.4فً الربع المناظر عام .2016
وقد أوضحت اتجاهات الرقم القٌاسً لمشترٌات المدٌرٌن ) (PMIتحسنا خالل عام  ،2017فً
حالتً المملكة العربٌة السعودٌة ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة .األمر الذي ٌوحً بأن االنتعاش
االقتصادي قادم خالل العام الحالً .2018 ،وتوضح األشكال ( )1و ( )2تطور معدل النمو
ألربعة بلدان من أعضاء مجلس التعاون للفترة  ،2017 – 2015وعلى أساس سنوي.
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شكل ( :)1تطور معدل النمو ألربعة بلدان من دول مجلس التعاون ()%
للفترة ()2017 – 2015

شكل ( :)2تطور الرقم القٌاسً لمشترٌات المدٌرٌن
فً المملكة العربٌة السعودٌة ،ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة ()%
للفترة ()2017 – 2015
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ورغم تأثر دولة قطر بالخالفات اإلقلٌمٌة ،إال أنها تمكنت من التأقلم .وانعكس هذا التأثر على
وصول معدل النمو فً الربع األول من عام  2017إلى ( ،)%0.2وإلى ( )%0.7فً الربع
الثانً .وما ترتب على ذلك من انخفاض الواردات بنسبة ( ،)%40و( )%35خالل شهري ٌونٌو،
وٌولٌو من عام  .2017األمر الذي ساهم برفع معدل التضخم لٌصل نحو ( )%5.1فً ٌولٌو من
نفس العام .كما ساهمت هذه التطورات فً انخفاض أسعار األسهم ،وودائع غٌر المقٌمٌن فً
المصارف القطرٌة (انخفضت هذه الودائع من  51ملٌار دوالر ،أو  %24من مجموع الودائع فً
شهر ماٌو  ،2017إلى  39ملٌار دوالر ،أو  %19من مجموع الودائع ،فً شهر سبتمبر .)2017
إال أن هذه التأثٌرات السلبٌة عل االقتصاد القطري كانت وقتٌة ولم تدم طوٌال .حٌث تم إعادة تحدٌد
المسارات التجارٌة عن طرٌق دول مجاورة أخرى ،وكذلك عن طرٌق افتتاح "مٌناء حمد" بتكلفة
( )7.4ملٌار دوالر .باإلضافة إلى قٌام قطر بتنوٌع مصادر الواردات (لصالح إٌران وعمان
وتركٌا والصٌن) ،وتشجٌع جهود األنشطة الغذائٌة المحلٌة .األمر الذي ترتب علٌه ضغط معدل
تضخم السلع الزراعٌة لٌعود إلى المستوى السائد قبل الخالفات.
أما فً حالة دولة الكوٌت فقد أثر خفض اإلنتاج النفطً على معدل النمو خالل النصف األول من
العام الماضً ،مع بقاء معدل النمو غٌر النفطً مستقرا .وشهد اإلنفاق االستهالكً الخاص نموا
خالل العام الماضً ،مع اتجاه الرتفاع الواردات .كما ارتفعت مبٌعات العقارات السكنٌة بنسبة تقدر
( )%20فً الربع الثالث من العام الماضً .مع ارتفاع فً استثمارات البنٌة األساسٌة ،ضمن
الخطة متوسطة األجل (.)2019 – 2015
أما فً حالة سلطنة عمان فقد انخفض االنتاج النفطً بنحو ( ،)%3.0على أساس سنوي ،خالل
الثالث أرباع األولى من عام ( 2017تعتمد سلطنة عمان على القطاع النفطً بنسبة تصل إلى
 %40من الناتج المحلً اإلجمالً ،تقرٌبا) .أما فً حالة الواردات (باعتبارها أحد مؤشرات
اإلنفاق االستهالكً فً عمان) ،فقد كانت مستقرة فً الربع األول من عام  ،2017إال أنها ارتفعت
فً الربع الثانً .وكان لضعف اإلنفاق العام التأثٌر الكبٌر على االستهالك الخاص.
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فً حٌن اتسم معدل النمو فً مملكة البحرٌن باالرتفاع خالل الثالث أرباع األولى من عام 2017
(وصل معدل النمو خالل هذه الفترة ،كمتوسط ،إلى  ،%3.6بعد أن كان حوالً  %1.5فً الربع
األخٌر من عام  .)2016علما بأن المملكة تعتبر من أقل بلدان مجلس التعاون اعتمادا على النفط
(ٌشكل حوالً  %20من الناتج المحلً اإلجمالً) .وكان وراء ارتفاع معدل النمو األنشطة غٌر
النفطٌة والمدار أساسا من القطاع الخاص.
 8.0.8المالية العامة واإلصالحات
اتسمت إصالحات المالٌة العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة بالعدٌد من اإلجراءات والوسائل .ومن
ضمنها العمل برسوم ( )%100على التبغ والمشروبات السكرٌة ،و( )%50على المشروبات
الغازٌة ،بدء من ٌولٌو  .2017كما شهد اإلنفاق على اإلعانات انخفاضا ٌقدر بحوالً ( )%65فً
النصف األول من عام  ،2017مقارنة بالنصف األول من عام  .2016وما ترتب على هذه
اإلجراءات ،وغٌرها ،من خفض العجز بالموازنة من ( )%16.9من الناتج المحلً اإلجمالً عام
 2016إلى ( )%9.0عام  .2017باإلضافة إلى العمل بضرٌبة القٌمة المضافة بدءا من األول من
ٌناٌر  ،2018ورفع أسعار الكازولٌن بنسب تتراوح بٌن ( )127 – 83سنت ،حسب أنواع
الكازولٌن .وكذلك رفع أسعار الكهرباء.
وحتى تضمن المملكة عدم تضرر شرائح الدخل األقل ،قامت بتأسٌس "حساب المواطن" فً دٌسمبر
 .2016وسٌقوم هذا الحساب بتعوٌض الفئات الدخلٌة المنخفضة والمتوسطة من جراء تأثرها
بعملٌات اإلصالح .كما خصصت المملكة ( )30.0ملٌار لاير (حوالً  8.0ملٌار دوالر) ،سنوٌا،
لهذا الحساب ،وبدأت بالصرف منه منذ دٌسمبر .2017
وبقدر تعلق األمر بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة فقد أعلنت العمل بفرض رسوم على مشترٌات
التبغ ،فً أكتوبر  ،2017وأدخلت العمل ،تزامنا مع خطوة المملكة العربٌة السعودٌة ،بضرٌبة
القٌمة المضافة ،بدءا من ٌناٌر  .2018مع استخدام نفس الرسوم المفروضة على منتجات التبغ،
والمشروبات .كما قامت اإلمارات بإلغاء دعم الطاقة ،وخفضت تحوٌالتها للشركات التً تساهم بها
الدولة ،ورفعت أسعار الكهرباء والمٌاه .باإلضافة إلى إجراءات ضبط مالً أخرى ،مثل)%4( :
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رسوم بلدٌة على فاتورة الفنادق ،و( )%3على عقود العمالة الوافدة ،فً أبوظبً .وقد ساهمت هذه
اإلجراءات ،وغٌرها ،فً الوصول إلى موازنة ذات رصٌد صفري عام .2017
وركزت إجراءات الضبط المالً فً دولة قطر على خفض اإلنفاق االستثماري من ( )180ملٌار
دوالر إلى ( )130ملٌار دوالر ،مع أولوٌة اإلنفاق االستثماري المرتبط بمشروعات كأس العالم عام
 2022المزمع إقامتها فً دولة قطر .األمر الذي ترتب علٌه انخفاض عجز الموازنة من ()%9
عام  2016إلى ( )%49عام .2017
فً حٌن اتسم اإلصالح المالً فً حالة دولة الكوٌت بالترشٌد الجزئً ألسعار الطاقة ،وأسعار
الكهرباء منذ دٌسمبر  ،2016وأغسطس  .2017إال أن الجولة الثانٌة من ترشٌد أسعار الكهرباء
والماء ،المطبقة فً أغسطس  ،2017اتسمت بكونها أقل طموحا من مقترحات الترشٌد األولٌة .مع
عدم تطبٌق ضرٌبة على أرباح الشركات ( ،)%10وعدم تطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة فً األول
من ٌناٌر  .2018وانتهجت الدولة ،كأحد األدوات لتخفٌض التكالٌف ،تعزٌز الشراكة بٌن القطاع
العام والخاص بهدف تموٌل مشروعات البنٌة األساسٌة ،وكذلك خصخصة بعض المشروعات
العامة.
واتجهت حالة سلطنة عمان نحو تقلٌص عجز الموازنة بدءا من عام  .2017حٌث اتسمت
اإلٌرادات العامة فً النصف األول من عام  2017بارتفاعها عن النصف المناظر عام 2016
(بفعل تحسن اإلٌرادات النفطٌة) .مع انخفاض اإلنفاق عام بنحو ( )%3بٌن الفترتٌن المذكورتٌن.
وقد تمكنت السلطنة من خفض عجز الموازنة من ( )3.7ملٌار لاير عمانً فً النصف األول من
عام  2016إلى ( )2.4ملٌار لاير فً النصف األول من عام .2017
أما فً حالة مملكة البحرٌن فقد تم العمل على رفع اإلٌرادات العامة من خالل زٌادة الضرائب على
التبغ ،والكحول .إال أن المملكة الزالت بحاجة إلى المزٌد من إجراءات الضبط المالً .آخذٌن
باالعتبار أنها من أكبر الدول فً مجال المدٌونٌة (ضمن دول مجلس التعاون) .حٌث وصلت نسبة
الدٌون إلى الناتج المحلً اإلجمالً حوالً ( )%82عام .2016
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 3.0.8اتجاه االقتراض الدولي نحو االرتفاع
فً محاولة لسد عجز المٌزانٌة العامة للدولة ،اتجهت المملكة العربٌة السعودٌة ،ودولة اإلمارات
العربٌة المتحدة بشكل واضح إلصدار القروض السٌادٌة عام  .2017واتجهت المملكة ألسواق
الدٌن الدولٌة لثالث مرة فً غضون أقل من عام ،وبمجموع إصدارات بلغ ( )12.5ملٌار دوالر
(الشرٌحة األولى بقٌمة  3.0ملٌار دوالر ،وفترة إطفاء خمس سنوات ،والثانٌة بقٌمة  5.0ملٌار
دوالر وبفترة إطفاء عشرة سنوات ،والشرٌحة الثالثة بقٌمة  4.5ملٌار دوالر وبفترة إطفاء ثالثٌن
سنة) .باإلضافة إلى القروض اإلسالمٌة (الصكوك) بقٌمة ( )9.0ملٌار دوالر فً إبرٌل ،2017
و( )17.5ملٌار دوالر من سوق السندات التقلٌدي فً أكتوبر  .2016أما إمارة أبوظبً فقد
أصدرت ما قٌمته ( )10ملٌار دوالر (الشرٌحة األولى بقٌمة  3ملٌار دوالر ولمدة خمس سنوات،
والثانٌة بقٌمة  4ملٌار دوالر لمدة عشرة سنوات ،والشرٌحة الثالثة بقٌمة  3ملٌار دوالر ولمدة
ثالثٌن سنة) ،فً أكتوبر .2017
أما فً حالة دولة الكوٌت فقد تعاملت ألول مرة مع سوق السندات السٌادي الدولً فً مارس
 ،2017وبشرٌحتٌن األولى بقٌمة ( )3.5ملٌار دوالر ولمدة خمس سنوات ،والثانٌة بقٌمة ()4.5
ملٌار دوالر ولفترة عشرة سنوات .واكملت سلطنة عمان ( )%90من خطتها لالقتراض لعام
 2017بإصدار قٌمة ( )5ملٌار دوالر (الشرٌحة األولى بقٌمة ملٌار دوالر ولمدة خمس سنوات،
والثانٌة بقٌمة  2ملٌار دوالر لمدة عشر سنوات ،والثالثة بقٌمة  2ملٌار دوالر ولمدة ثالثٌن سنة)،
وذلك فً مارس  .2017باإلضافة إلى الصكوك اإلسالمٌة بقٌمة ( )2ملٌار دوالر بنفس التارٌخ.
علما بأن السلطنة تعاملت مع سوق السندات الدولً (بعد غٌاب  20سنة) وبقٌمة ملٌار دوالر ولمدة
خمس سنوات ،وبقٌمة ( )1.5ملٌار دوالر ولمدة عشرة سنوات ،فً ٌونٌو  .2016كما لجأت دولة
قطر لسوق السندات الدولً بقٌمة ( )9.0ملٌار دوالر فً ماٌو  .2016وٌوضح الشكل ( )3وضع
القروض القائمة لبلدان مجلس التعاون.
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شكل ( :)3القروض الحكومٌة القائمة لغاٌة نهاٌة الربع الثالث من عام ،2017
لدول مجلس التعاون (ملٌار دوالر)

 1.0.8التجارة والتوازن الخارجي
اتسمت أهم معالم هذا التوازن باتجاه عوائد الصادرات نحو التحسن ،بفعل تحسن أسعار النفط ،فً
حٌن ساهمت إجراءات التقشف المالً فً ضغط الواردات .ورغم اتجاه الصادرات النفطٌة ،على
أساس الكمٌة ،نحو االنخفاض بسبب اتفاق أوبك ،إال أن تحسن األسعار منذ نهاٌة عام  2017قد
رفع من عوائد الصادرات النفطٌة ،وذلك على مستوى بلدان المجلس .وقد استمرت دولة قطر
بتصدٌر الغاز الطبٌعً (أكبر منتج ومصدر لهذه السلعة بالعالم ،وبكمٌة صادرات بلغت  7.6ملٌون
طن عام  )2016رغم الخالفات اإلقلٌمٌة ،ومثلت هذه الصادرات حوالً ( )%4.8من إجمالً
صادراتها لنفس العام.
وفً ظل تحسن وانتعاش معدل النمو العالمً ،استفادت كل من دولة اإلمارات العربٌة المتحدة،
ومملكة البحرٌن ،باعتبارهما من أكثر دول المجلس اعتمادا على الصادرات غٌر النفطٌة .كما
استفادت سلطنة عمان من إعادة توجٌه التجارة الخارجٌة القطرٌة.
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كما ساهم التحسن فً الفائض التجاري ،بسبب تحسن أسعار النفط ،فً تقلٌل الضغط على عمالت
دول المجلس .علما بأن االتجاهات السابقة لقوة الدوالر جنبا إلى جنب مع انهٌار أسعار النفط فً
نهاٌة عام  ،2014وعجوزات الحساب الجاري عامً  2015و  ،2016قد ساهمت فً ممارسة
الضغوط على عمالت دول المجلس المربوطة بالدوالر .وفً ظل المحافظة على هذا الربط
انخفضت أسعار صرف العمالت الخلٌجٌة أمام عمالت الشركاء التجارٌٌن بالتزامن مع انخفاض
سعر صرف الدوالر ،الذي فقد حوالً ( )%5.7من قٌمته اإلسمٌة بٌن ٌناٌر – نوفمبر .2017
وقامت دول المجلس بتعدٌل أسعار صرفها بنفس االتجاه .وٌوضح الشكل ( )4التغٌر فً أسعار
الصرف اإلسمٌة الفعالة.
شكل ( :)4أسعار الصرف اإلسمٌة الفعالة لدول المجلس المربوطة بالدوالر
( = +ارتفاع فً سعر الصرف)
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 1.0.8األسعار واالئتمان
بقٌت معدالت التضخم منخفضة عام  2017مقارنة بعام  .2016واتجه معدل التضخم فً المملكة
العربٌة السعودٌة لالنخفاض عام  2017بفعل انخفاض الطلب المحلً ،مع انخفاض حدة االنكماش
بعد شهر ٌونٌو من نفس العام بعد إدخال العمل بالرسوم على التبغ والمشروبات السكرٌة،
والمشروبات الغازٌة .مع تباطؤ معدل التضخم فً كل من دولة الكوٌت ،ودولة اإلمارات العربٌة
المتحدة ،بسبب انخفاض أسعار السلع الغذائٌة ،وتكالٌف المسكن .أما فً حالة دولة قطر فقد ارتفع
معدل التضخم على السلع الغذائٌة ،وانخفض على المساكن .وبعد ارتفاع معدل التضخم ،فً سلطنة
عمان ،فً مارس  ،2017إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات ،اتجه هذا المعدل لالعتدال لٌصل
إلى ( )% 1.7على أساس سنوي فً نوفمبر من نفس العام .مع ارتفاع هذا المعدل ببطء فً حالة
مملكة البحرٌن عام  ،2017من ( ،)%0.8على أساس سنوي ،فً ٌناٌر إلى ( )%2.9فً نوفمبر.
ومن ناحٌة أخرى ،شهد االئتمان المصرفً للقطاع الخاص ،على مستوى دول المجلس ،اتجاها
لالنخفاض .األمر الذي ٌعكس التباطؤ فً الطلب بسبب انخفاض فترة انتعاش مشروعات البنٌة
ا ألساسٌة (على األقل فً العدٌد من دول المجلس) ،بسبب إجراءات الضبط المالً .مع استقرار
مستوى هذا الطلب فً حالة دولة قطر الستمرار الطلب المرتبط بمشروعات الفٌفا .فً حٌن اتسم
نمو الودائع المصرفٌة ،بما فٌها الحكومٌة ،باالنتعاش وذلك بالمقارنة بٌن فترتً نهاٌة عامً 2016
و  ،2017ما عدا فً حالة دولة الكوٌت ،فً هذه الفترة التً شهدت بعض التباطؤ ،إال أنها انتعشت
الحقا .وشهدت سلطنة عمان نموا بهذه الودائع ،التً تشكل الحكومٌة منها حوالً (،)%20
وبمعدل سنوي بلغ ( .)%14أما فً حالة قطر فتشكل الودائع الحكومٌة أكثر من ثلث إجمالً
الودائع بالقطاع المصرفً.
 1.0.8قيادة االستثمار الثابت لمستقبل النمو في دول المجلس
ٌؤكد تقرٌر المرصد االقتصادي على أن مستقبل النمو ،بدول المجلس ،سٌعتمد مستقبال على البرامج
االستثمارٌة الضخمة فً مجال التشٌٌد واالستثمار العام ،فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،ودولة
قطر ،ودولة الكوٌت .مع دور لالستهالك الخاص فً النمو فً حاالت المملكة العربٌة السعودٌة،
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وسلطنة عمان ،ومملكة البحرٌن .وحسب تنبؤات تقرٌر المرصد (لعامً  2018و  )2019فإن
معدل النمو سٌصل بالمملكة العربٌة السعودٌة إلى ( )%1.8عام  2018بعد أن ٌتكٌف االقتصاد
إلجراءات الضبط المالً التً بدأت من عام  ،2015ولٌصل معدل النمو إلى ( )%2.1عام 2019
ثم ٌنطلق بعد ذلك ،بسبب تقدم العمل بـ "برنامج التحول الوطنً" ضمن رؤٌة  .2030وسٌساهم
االستثمار الثابت فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بوصول معدل النمو إلى ( )%3.2عام 2019
بسبب المشروعات المرتبطة بـ "معرض إكسبو" عام  .2020وٌتوقع أٌضا أن ٌقود االستثمار
الثابت النمو فً حالة دولة قطر خالل عام  .2019وفً هذا المجال هناك دور رئٌسً لبرنامج
مشروعات البنٌة األساسٌة المتعدد السنوات المرتبط بإقامة كأس العالم لكرة القدم عام  2020فً
دولة قطر .باإلضافة إلى دور "مشروع غاز بارزان" ،باستثمارات تقدر بنحو ( )10ملٌار دوالر.
وما ٌترتب على هذه المشروعات من آثار على معدالت النمو المتوقعة عام ،)%2.8( ،2018
وعام  .)%3.3( ،2019أما فً حالة دولة الكوٌت فٌتوقع تقرٌر المرصد االقتصادي معدل نمو،
عام ٌ ،2019صل إلى ( )%3.5مقارنة بمعدل ٌصل إلى ( )%1.9عام  .2018وٌعزى هذا
النمو المتوقع إلى االستثمارات المخططة فً القطاع النفطً والبالغة ( )115ملٌار دوالر خالل
السنوات القلٌلة القادمة ،باإلضافة للتحسن المتوقع بأسعار النفط .مع افتراض التحسن فً تنفٌذ
مشروعات الخطة الخمسٌة الحالٌة (.)2020/2019 – 2016/2015
وعند تناول تقرٌر المرصد لمستقبل النمو فً سلطنة عمان ٌحدد معدال للنمو فً عام ٌ 2018صل
إلى ( ،)%2.3ولعام  .)%2.5( 2019وٌعتبر االستثمار فً القطاع النفطً ،باإلضافة إلى
اإلصالحات المدعمة لبٌئة األعمال هما المحركان األساسٌان لهذا المستوى المتوقع من النمو .حٌث
بدأ عمل اإلنتاج من الغاز الطبٌعً من "مشروع خزان" ،وبتكلفة ( )16.0ملٌار دوالر منذ سبتمبر
 .2017أما فً حالة مملكة البحرٌن فال ٌتوقع تقرٌر المرصد استمرار معدل النمو ،العام الماضً،
 ،2016خالل األعوام  ،2019 – 2017لعدم توقع استدامة االنتاج النفطً السائد بداٌة عام
 . 2016مع توقع التقرٌر لخفض التموٌل الخارجً لمشروعات البنٌة األساسٌة ،بحوالً الربع،
بسبب عدم االستقرار اإلقلٌمً (علما بأن دول المجلس قد التزمت ،مسبقا بنحو  10ملٌار دوالر
للمشروعات فً مملكة البحرٌن لغاٌة عام  ،2021وتمثل مساهمة قطر ضمن هذه االلتزامات
حوالً  2.5ملٌار دوالر) .وٌمكن أن تعوض صادرات المشروعات الصناعٌة (مثل منتجات
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األلمونٌوم من خط االنتاج الجدٌد بمصنع ألمونٌوم البحرٌن ،والمنتجات النفطٌة المكررة من مصنع
سترا) ،المتوقع انتهاء العمل بها بٌن عامً ( ،)2021 – 2019االنخفاض فً االستثمار الثابت.
وٌوضح الجدول ( )1المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة الفعلٌة ( )2016 – 2015والمقدرة (،)2017
والمتوقعة ( )2019 – 2018لدول مجلس التعاون ،حسب تقدٌرات تقرٌر المرصد.
جدول ( :)1المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة الفعلٌة ،والمقدرة ،والمتوقعة لدول مجلس التعاون
( 2019 – 2015التغٌر السنوي ،إال فً حالة اإلشارة لعكس ذلك)
2019 2018 2017 2016 2015
مجموعة بلدان مجلس التعاون:
الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

3.7

2.5

0.5

2.1

2.7

االسهامات بالنمو حسب مصدر اإلنفاق:
االستهالك الخاص

-0.1

0.7

0.5

0.9

0.9

االستهالك الحكومً

0.3

-2.6

0.1

0.2

0.2

االستثمار الثابت

1.2

-1.1

1.2

0.9

1.9

صافً الصادرات*

1.2

4.4

-0.7

0.7

0.4

بلدان مجلس التعاون:
الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

3.8

3.0

2.0

2.5

3.2

مملكة البحرٌن

2.9

3.0

2.5

1.7

2.1

دولة الكوٌت

0.6

3.6

-1.0

1.9

3.5

سلطنة عمان

4.7

5.4

0.7

2.3

2.5

دولة قطر

4.0

2.2

2.2

2.8

3.3

المملكة العربٌة السعودٌة

4.1

1.7

-0.6

1.8

2.1

* الصادرات ناقصا الواردات ،والخدمات ماعدا العوامل.
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ثالثا :التطورات االقتصادية العالمية
 0.3التطورات االقتصادية األمريكية
 0.0.3الناتج المحلي اإلجمالي
صدر عن مكتب التحلٌل االقتصادي األمرٌكً ،بتارٌخ  27إبرٌل  ،2018أول تقدٌر للناتج المحلً
اإلجمالً للربع األول من عام  .2018وٌوضح هذا التقدٌر معدال للنمو ٌقدر بنحو ()%2.3
مقارنة بالربع الرابع من عام  .2017وٌعكس هذا النمو المساهمة (اإلٌجابٌة) لمكونات الناتج
التالٌة :االستثمار الثابت غٌر السكنً ،واالستهالك الخاص ،والصادرات ،واالستثمار فً المخزون
الخاص ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً ،وعلى مستوى الوالٌة ،والمحلً .فً حٌن تتجسد المساهمة
(السالبة) فً الواردات.
وٌعكس تباطؤ نمو الناتج اإلجمالً الحقٌقً ،فً الربع األول من عام  ،2018تباطؤ نمو االستهالك
الخاص ،واالستثمار الثابت غٌر السكنً ،والصادرات ،واإلنفاق الحكومً على مستوٌاته اإلقلٌمٌة
الثالث .إال أن هذا التباطؤ قد تم تعوٌضه من خالل تسارع معدل نمو استثمار المخزون الخاص.
أما على مستوى الناتج المحلً اإلجمالً ،باألسعار الجارٌة ،فقد ارتفع بمعدل ( ،)%4.3أو
( )211.2بلٌون دوالر .فً الربع األول المشار إلٌه ،مقارنة بارتفاع بلغ ( )%2.5فً الربع
الرابع من العام الماضً .2017 ،فً حٌن ارتفع الرقم القٌاسً لالستهالك الخاص بـ (،)%2.7
وهو نفس االرتفاع فً الربع األخٌر من العام الماضً .وٌوضح الشكل ( )1التغٌر فً معدل النمو
الحقٌقً للربع األول من عام .2018
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شكل ( :)1التغٌر فً معدل النمو الحقٌقً للفترة من  2014إلى الربع األول من عام 2018

 8.0.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم ،فً المناطق الحضرٌة ،بالوالٌات المتحدة ،خالل شهر إبرٌل  ،2018بنحو
( ،)%0.2مقارنة بانخفاض بلغ ( )%0.1شهر مارس .وٌعتبر االرتفاع فً أسعار الطاقة،
والمسكن هما المسؤوالن أساسا عن هذا االرتفاع ،رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائٌة أٌضا .حٌث
ارتفع معدل التضخم الخاص بالطاقة بنحو ( ،)%3.0ونفس المعدل بالنسبة للسلع الغذائٌة .أما
معدل التضخم لكافة البنود ماعدا األغذٌة ،والطاقة ،فقد ارتفع بنحو (.)%0.1
علما بأن معدل التضخم لكافة البنود قد ارتفع بنحو ( )%2.5خالل السنة المنتهٌة فً إبرٌل
ٌ ،2018قابله ارتفاع ،ولنفس الفترةٌ ،بلغ ( )%2.1لكافة البنود ماعدا األغذٌة والطاقة .وٌوضح
الشكل ( )2التغٌر النسبً فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً
إبرٌل .2018
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شكل ( :)2التغٌر النسبً فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن
للفترة إبرٌل  – 2017إبرٌل )%( 2018

 3.0.3معدل البطالة
أشار تقرٌر شهر إبرٌل  2018ألوضاع العمالة ،والصادر من مكتب إحصاءات العمل األمرٌكً،
إلى أن العمالة الحضرٌة قد ارتفعت بحوالً ( )164ألف خالل الشهر المذكور .وأن معدل البطالة
انخفض إلى ( .)%3.9وتركز أعلى معدل للبطالة بٌن المراهقٌن ( 19 – 16سنة) لٌصل إلى
( ،)%14.7ثم السود األفارقة لٌصل إلى ( ،)%7.9ثم الالتٌنٌٌن ( ،)%5.2ثم اإلناث البالغات
( ،)%4.1ثم البٌض والبالغٌن الذكور ( ،)%3.9ثم اآلسٌوٌٌن ( .)%3.2وبقدر تعلق األمر لفترة
التعطل فكان أكبر عدد للمتعطلٌن ٌقع ضمن فترة أقل من ( )5أسابٌع ( 2.3ملٌون) ،ثم لفترة 14-5
أسبوع ( 2.140ملٌون) ،ثم لفترة ( )27أسبوع وأكثر ( 1.633ملٌون) ،وأخٌرا لفترة ()26-15
أسبوع ( 1.087ملٌون).

وٌوضح الشكل ( )3معدل البطالة المعدل موسمٌا خالل السنتٌن

الماضٌتٌن.
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شكل ( :)3معدل البطالة المعدل موسمٌا
إبرٌل  2016لغاٌة إبرٌل 2018

 8.3التطورات االقتصادية األوروبية
 0.8.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً ،خالل الربع األول من عام  ،2018بنحو ( )%0.4فً
كل من منطقة الٌورو ،ومجموعة ) .(EU28مقارنة مع معدل نمو ( )%2.5و ( ،)%2.4تباعا،
فً الربع الرابع من عام  .2017وٌوضح الشكل ( )4تطور معدالت النمو للمجموعتٌن ،مقارنة
مع الوالٌات المتحدة ،خالل الفترة من الربع األول لعام  2005لغاٌة الربع األول من عام .2018
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شكم ( :)4انتغير اننسبي في معدالث نمو منطقت انيورو ،ومجموعت ) (EU28وانوالياث انمتحدة،
خالل انفترة انربع األول  – 2005انربع األول )%( 2018

 8.8.3معدل التضخم
ٌتوقع مكتب اإلحصاء األوروبً أن ٌكون معدل التضخم لشهر إبرٌل  2018قد حقق (،)%1.2
وبانخفاض نسبً عن ذلك المعدل السائد فً الشهر السابق ،مارس ،والبالغ ( .)%1.3وتعتبر
تطورات أسعار المجموعات التالٌة هً المسؤولة عن معدل التضخم خالل شهر إبرٌل :الطاقة
( %2.5مقارنة بنحو  %2.0الشهر السابق) ،واألغذٌة والمشروبات الكحولٌة والتبغ (%2.5
مقارنة بنحو  %2.1الشهر السابق) ،والخدمات ( %1.0و  %1.5تباعا) ،وأخٌرا السلع الصناعٌة
غٌر المرتبطة بالطاقة ( ،%0.3و ،%0.2تباعا) .وٌوضح الشكل ( )5تقدٌرات معدل التضخم
السنوي فً منطقة الٌورو ،خالل شهر إبرٌل .2018
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شكل ( :)5معدل التضخم ،على أساس سنوي ،فً شهر إبرٌل 2018

كل المجموعات
األغذٌة ،والمشروبات
الكحولٌة ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعٌة غٌر المرتبطة بالطاقة
الخدمات

 3.8.3معدل البطالة
أشار التقرٌر الخاص لشهر مارس ،عن البطالة األوروبٌة ،والصادر عن مكتب اإلحصاء
األوروبً ،فً  2ماٌو  ،2018إلى وصول معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،فً منطقة الٌورو
) (EA19إلى حوالً ( )%8.5خالل شهر مارس  ،2018والذي ٌعتبر مستقرا قٌاسا بالمعدل
السائد لشهر فبراٌر من نفس العام .فً حٌن ٌعتبر منخفضا عن المعدل السائد فً شهر مارس
 2017والبالغ ( .)%9.4وٌعتبر هذا المعدل ،لشهر مارس  ،2018األقل فً منطقة الٌورو منذ
دٌسمبر .2008
أما فً المجموعة األوروبٌة ) (EU28فقد وصل معدل البطالة ،خالل شهر مارس  ،2018إلى
( ،)%7.1والذي ٌعتبر مستقرا ،أٌضا ،قٌاسا بالشهر السابق له ،فبراٌر ،والبالغ ( .)%7.9كما أن
معدل البطالة ،فً هذه المجموعة ،لشهر مارسٌ ،عتبر األقل منذ سبتمبر .2008
أما فٌما ٌتعلق بعدد العاطلٌن فقد بلغ ( )17.481ملٌون فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28منهم
( )13.824ملٌون فً منطقة الٌورو ،وذلك خالل شهر مارس  .2018وبالمقارنة مع أرقام شهر
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فبراٌرٌ ،الحظ انخفاض رقم العاطلٌن عن العمل بنحو ( )94ألف فً المجموعة األوروبٌة
) ،(EU28وبنحو ( )83ألف فً منطقة الٌورو.
وشهدت جمهورٌة الجٌك أقل معدل للبطالة خالل شهر مارس  )%2.2( 2018تلتها مالطة
( ،)%3.3ثم ألمانٌا ( .)%3.4أما أعلى معدل للبطالة فقد شهدت الٌونان ( ،)%20.6أرقام ٌناٌر
 ،2018ثم إسبانٌا ( .)%16.1وٌوضح الشكل ( )6تطورات معدالت البطالة فً بلدان المجموعة
األوروبٌة لشهر مارس .2018
شكل ( :)6معدالت البطالة المعدلة موسمٌا ،مارس 2018
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