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مقدمة
ٌتناول تقرٌر شهر ٌناٌر  1024أهم التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،والخلٌجٌة ،والدولٌة .حٌث
ٌتطرق ،فً القسم األول الخاص بالتطورات االقتصادٌة المحلٌة ،إلى تقلبات أسعار صرؾ أهم
العمالت االجنبٌة تجاه الدٌنار الكوٌتً :الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،خالل الشهر
المذكور .باإلضافة الى توجهات المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالٌة :السعري ،والوزنً،
ومؤشر كوٌت ( .)21وٌختتم القسم األول باإلشارة الى التطورات النفطٌة ،وكذلك معدل التضخم
بالدولة .أما القسم الثانً ،فٌتطرق الى أحدث التصرٌحات والتقارٌر الخاصة باألداء االقتصادي
الخلٌجً :تصرٌحات رئٌسة صندوق النقد الدولً فً المؤتمر الثالث للمالٌة العامة ،امارة دبً،
وكذلك أحدث تقرٌر صادر عن معهد التموٌل الدولً عن أداء اقتصاد المملكة العربٌة السعودٌة.
وأخٌرا ٌتناول التقرٌر ،فً القسم الثالث ،أهم التطورات االقتصادٌة الدولٌة ،معبرا عنها بأداء الناتج
المحلً اإلجمالً ،ومعدل التضخم ،والبطالة ،فً كل من الوالٌات المتحدة ،والمجموعة االوروبٌة.
أوال 4التطورات االقتصادية المحلية
 0.0تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
سجّ ل سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر ٌناٌر انخفاضا حٌث بلؽت
قٌمته  15592فلسا بحلول نهاٌة الشهر ،أي بنسبة انخفاض بلؽت  ،%092مقارنة مع بداٌة الشهر،
التً بلؽت  40293فلسا .وكان أعلى مستوى وصله الدوالر خالل الشهر هو  40292فلسا ،بٌنما
كان ادنى مستوى عند  15592فلسا.
وارتفع سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة بٌن ٌ 22-2ناٌر ،1024
وذلك الرتفاع مبٌعات المنازل فً الوالٌات المتحدة خالل شهر نوفمبر الماضً بنسبة  ،%3بسبب
انخفاض العرض ،وتحسن االقتصاد األمرٌكً ،والذي ساهم بدوره فً ارتفاع الطلب .كما زاد عدد
الوظائؾ الجدٌدة للقطاع الخاص بالوالٌات المتحدة ،لتصل إلى  110ألؾ وظٌفة خالل شهر دٌسمبر
الماضً ،وهً األعلى منذ شهر مارس الماضً .وارتفع ،كذلك ،العجز التجاري األمرٌكً بنسبة
 ،%491لتصل إلى  1091ملٌار دوالر خالل شهر نوفمبر الماضً .وٌعود ذلك الرتفاع األسعار،
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باإلضافة الى ارتفاع الرواتب ؼٌر الزراعٌة بمقدار  234ألؾ وظٌفة خالل شهر دٌسمبر الماضً.
االمر الذي ساهم فً استقرار معدل البطالة األمرٌكً عند نسبة  ،%392الزٌادة.
وأشارت اللجنة الفٌدرالٌة للسوق المفتوحة ،فً آخر توقعاتها ،إلى ارتفاع أسعار الفائدة ثالثة مرات
خالل عام . 1024اال ّ أن األسواق ال تحتمل إال زٌادتٌن فً أسعار الفائدة ،حسب رأي المحللون.
كما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة  %092فً شهر دٌسمبر الماضً ،لتصل إلى أدنى زٌادة منذ
خمسة أشهر ،مقارنة بارتفاع  %094فً نوفمبر ،حٌث تراجعت ضؽوط األسعار فً ظل انخفاض
تكالٌؾ المواد الؽذائٌة والسلع االستهالكٌة .وارتفعت مخزونات الجملة بنسبة  %094فً شهر
نوفمبر الماضً مقارنة بانخفاض  %091فً شهر أكتوبر ،وكان ذلك بسبب ارتفاع مخزونات
السٌارات بنسبة  %093فً نوفمبر ،وزٌادات فً مخزونات النفط واآلالت والسلع الكهربائٌة.
أما خالل الفترة بٌن  22وٌ 23ناٌر فقد انخفض سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار
الكوٌتً ،حٌث انخفض مؤشر أسعار المنتجٌن للطلب النهائً بنسبة  %092فً شهر دٌسمبر
الماضً .وكان هذا هو أول انخفاض فً مؤشر أسعار المنتجٌن منذ أؼسطس  .1022وارتفع مؤشر
أسعار المنتجٌن بنسبة  %192فً عام  ،1023بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة  %293فً عام .1022
وشهدت مبٌعات التجزئة ارتفاعا بنسبة  %093فً شهر دٌسمبر الماضً ،وبنسبة  %193على
أساس سنوي .وٌعود االرتفاع الى قفزة بنسبة  %291فً اإلٌصاالت فً متاجر البستنة ومواد
البناء ،وارتفاع مبٌعات السٌارات بنسبة  .%0.1وارتفاع اإلنتاج الصناعً بنسبة  %095فً شهر
دٌسمبر الماضً بعد تراجعه بنسبة  %092فً نوفمبر .وذلك بسبب الطقس البارد الذي أدى إلى
زٌادة الطلب على التدفئة.
وشهد سعر صرؾ الدوالر مقابل الدٌنار الكوٌتً ارتفاعا ،خالل الفترة بٌن  23وٌ 24ناٌر ،بعد أن
انخفضت البطالة الحكومٌة بمقدار  32ألفا لتصل إلى  110ألؾ فً شهر ٌناٌر ،وهو أدنى مستوى
منذ فبراٌر .2534
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أما خالل الفترة ٌ 11 – 24ناٌر ،فقد انخفض الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،لرفع
توقعات صندوق النقد الدولً للنمو العالمً لعامً  1024و 1025بواقع  ،%091لتصل إلى
 .،%495وبرر صندوق النقد الدولً بأن ذلك "ٌعكس هذا االرتفاع على النمو العالمً واألثر
المتوقع للتؽٌٌرات الضرٌبٌة التً تمت الموافقة علٌها مؤخرا فً الوالٌات المتحدة" ،حٌث شهدت
التؽٌرات انخفاض معدل الضرٌبة على الشركات من  %41إلى  .%12كما انخفضت مبٌعات
المنازل القائمة بنسبة  %492لتصل إلى  1913ملٌون وحدة فً شهر دٌسمبر الماضً ،وسط
انخفاضات فً جمٌع المناطق األربع.
وأخٌرا ،ارتفع الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتًٌ ،وم ٌ 11ناٌر ،بعد أن صرح وزٌر الخزانة
السٌد /ستٌفن منوشٌن بأن انخفاض ضرائب الشركات من  %41إلى  %12سٌؤدي الى المزٌدد مدن
االستثمارات فً الوالٌات المتحدة .ثم انخفض الدوالر ،فدً ٌ 42نداٌر .وٌعدزى ذلدك ،ضدمن عوامدل
أخدرى ،الددى ارتفدداع أسدعار المنددازل الوطنٌددة فدً الوالٌددات المتحدددة بنسدبة  %291فددً شددهر نددوفمبر
الماضدددً مقارندددة بددد  % 292فدددً أكتدددوبر  ،1023النخفددداض المعدددروض فدددً السدددوق .وٌوضددد
الشكل ( )2حركة سعر صرؾ الددوالر األمرٌكدً مقابدل الددٌنار الكدوٌتً خدالل الفتدرة ٌ 42-2نداٌر
.1024
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شكل ( )1سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌناٌر 2018

وبقدر تعلّق االمر بسعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،فقد ارتفدع الٌدورو مقابدل خدالل شدهر
ٌناٌر لٌصل إلى  372.2فلسا ،وبنسبة ارتفاع  ،%2.8مقارنة مع بداٌة الشدهر البالؽدة قٌمتده 362.2
فلسا .وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خالل الشهر هو  372.6فلسا ،مقارنة بأدنى مستوى له
والبالػ  360.1فلسا.
وتعددرض سددعر صددرؾ الٌددورو ،خددالل الفتددرة ٌ 22- 2ندداٌر ،الرتفدداع ألسددباب منهددا تحسددن اإلنتدداج
الصناعً بنسبة  %092بمنطقة الٌورو خالل شهر ندوفمبر الماضدً مقابدل شدهر أكتدوبر ،وارتفاعده
بنسبة  %194على أساس سنوي .وكانت أسدباب االرتفداع متدأثرة بزٌدادة قطداع الطاقدة  .%194كمدا
ارتفعت مبٌعات التجزئة بمنطقة الٌورو بنسبة  %291خالل شهر نوفمبر الماضً مقارندة مدع شدهر
أكتوبر ،وبنسبة  %194على أساس سنوي .وٌعود ذلك االرتفاع الى زٌدادة المنتجدات ؼٌدر الؽذائٌدة،
بنسبة  ،%194واألؼذٌة والمشروبات والسجائر بنسبة  .%291وبلػ معدل البطالة فً منطقة الٌورو
نسبة  %493فً شهر نوفمبر الماضً ،لٌصل إلى أدنى مستوى منذ ٌناٌر .1005
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أما خالل الفترة ٌ 23-22ناٌر ،فقد ارتفع سعر صرؾ الٌورو مقابدل الددٌنار الكدوٌتً ،ألسدباب منهدا
حٌث ارتفاع اإلنتاج الصناعً بنسبة  %2فً بمنطقة الٌورو فً ندوفمبر  1023مقارندة مدع أكتدوبر
 ،1023وبنسبة  %491على أساس سنوي ،وكان ذلدك بسدبب ارتفداع إنتداج السدلع الرأسدمالٌة بنسدبة
 %490والسلع االستهالكٌة المعمدرة بنسدبة  %292والسدلع الوسدٌطة بنسدبة  ،%292وؼٌدر المعمدرة
بنسبة  .%092وسجل الحساب الجاري فً منطقدة الٌدورو فائضدا بمقددار  2593ملٌدار ٌدورو ،أو مدا
ٌعادل  % 294من الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع الثالث من عدام  ،1023مقارندة بفدائض بمقددار
 3391ملٌار ٌورو ،أو ماي عادل  % 291من الناتج المحلً اإلجمدالً ،فدً الربدع الثدانً مدن العدام
 ،1023وفددائض بمقدددار  3394ملٌددار ٌددورو ،أو مددا ٌعددادل  %291مددن الندداتج المحلددً اإلجمددالً فددً
الربع الثالث من عام .1022
وفً الفترة ذاتها ارتفعت التقدٌرات األولى لصادرات منطقة الٌورو من السلع إلدى بقٌدة دول العدالم،
فً نوفمبر  ،1023بنسبة  ،%393لتصل إلى  25391ملٌار ٌورو ،مقارنة مع شهر ندوفمبر ،1022
 24491ملٌددار ٌددورو .وارتفعددت الددواردات مددن بقٌددة العددالم بنسددبة  %394لتصددل إلددى  23291ملٌددار
ٌورو ،مقارنة بشهر نوفمبر  1022والبالػ  21592ملٌار ٌورو .ونتٌجة لذلك ،سجلت منطقة الٌورو
فائضا بقٌمة  1294ملٌار ٌورو فً تجارة السلع مع بقٌدة دول العدالم فدً ندوفمبر  ،1023مقارندة مدع
 1494ملٌار ٌورو فً نوفمبر  .1022وارتفعت التجارة ،داخل منطقة الٌورو ،بنسبة  ،%295لتصل
إلى  22191ملٌار ٌورو فً نوفمبر  ،1023مقارنة بشهر نوفمبر  .1022وارتفع اإلنتداج فدً قطداع
البناء والتشٌٌد بنسدبة  %091فدً منطقدة الٌدورو ،خدالل شدهر ندوفمبر الماضدً ،مقارندة مدع أكتدوبر
 .1023كما ارتفع بنسبة  %193على أساس سنوي ،وكانت أسباب االرتفاع متأثرة بارتفاع الهندسدة
المدنٌة بنسبة  %292وبناء المبانً بنسبة .%094
وانخفض سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة ٌ 24- 23ناٌر .وٌعود ذلك لبلوغ
معدل التضخم السنوي لمنطقة الٌورو  %293فً شدهر دٌسدمبر الماضدً ،منخفضدا مدن  %291فدً
نوفمبر .ووصل معل التضخم ،فً دٌسمبر  ،1022حوالً  .%292وجاءت التأثٌرات على التضدخم
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مددن خددالل ارتفدداع أسددعار مجموعددة الوقددود والنقددل  ،%0922والتبددػ  ،%0902والحلٌددب والجددبن
والبٌض  .%0901فً حٌن انخفضت أسدعار مجموعدة االتصداالت  %092والمالبدس والخضدروات
بنسبة  %0901لكل منهما.
وارتفع سدعر صدرؾ الٌدورو مقابدل الددٌنار الكدوٌتً ،خدالل الفتدرة ٌ 11- 24نداٌر ،بعدد أن ارتفعدت
أسعار المساكن بنسبة  %392فً منطقة الٌورو خالل الربع الثالث من عام 1023 ،مقارنة مع نفس
الربددع مددن العددام السددابق .كمددا ارتفعددت أسددعار المسدداكن بنسددبة  %293خددالل الربددع الثالددث مددن عددام
 1023مقارنة مع الربع الثانً من عام  .1023ومنى ناحٌدة أخدرى ،وافدق دائندو االتحداد األوروبدً
على بدء محادثات حدول تخفٌدؾ الددٌون المحتملدة للٌوندان ضدمن برندامج انقداذ لمددة ثمدانً سدنوات.
وٌبلػ الدٌن العام للٌونان  %240من الناتج المحلً االجمالً ،وٌؤٌد صندوق النقد الدولً ،منذ فتدرة
طوٌلة ،تخفٌؾ الدٌون ،االّ انه واجه معارضة من المانٌا .باإلضافة الى ذلك ،انخفض عجز الحكومة
إلددى الندداتج المحلددً اإلجمددالً فددً منطقددة الٌددورو لٌصددل إلددى  %094فددً الربددع الثالددث مددن ،1023
مقارنة بالعجز السائد فً الربع الثدانً ،والبدالػ  .%2كمدا انخفدض الددٌن العدام ،فدً منطقدة الٌدورو،
خالل الربع الثالث من  ،1023إلى  ،%4492مقارنة ب  %45فً الربع الثانً من .1023
وانخفض الٌورو ،خالل الفتدرة ٌ 40 - 11نداٌر ،ثدم ارتفدع مدرة أخدرة ،بعدد ارتفداع دخدل الفدرد ،فدً
منطقددة الٌددورو ،خددالل الربددع الثالددث مددن  ،1023لٌصددل إلددى  ،%093مقارنددة بزٌددادة  %092خددالل
الربع الثانً من  .1023كمدا ارتفدع االسدتهالك المنزلدً الحقٌقدً للفدرد الواحدد بنسدبة  %093خدالل
الربع الثالث من  ،1023مقارندة بد  %091خدالل الربدع الثدانً مدن  .1023وارتفدع ،كدذلك ،النداتج
المحلً اإلجمالً فً منطقة الٌورو بنسبة  %092خالل الربع الرابدع مدن  ،1023مقارندة مدع الربدع
السابق ،وبنسبة  %193على أساس سنوي .وٌوض الشدكل ( )1حركدة سدعر صدرؾ الٌدورو مقابدل
الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن  2وٌ 42ناٌر.
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شكل ( )2سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً فً ٌناٌر 2018

أما سعر صرؾ الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكدوٌتً ،فقدد ارتفدع نهاٌدة شدهر ٌنداٌر الدى 31394
فلسددا ،أي بنسددبة ارتفدداع بلؽددت  ،%394مقارنددة مددع بداٌددة الشددهر البددالػ  30393فلسددا .وكددان أعلددى
مستوى وصله الجنٌه خالل الشهر هو  31494فلسا ،بٌنما كان المستوى األدنى عند  30295فلسا.
وانخفض سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكدوٌتً ،خدالل الفتدرة ٌ 22- 2نداٌر .وٌعدود
ذلك لعدة أسباب ،منها ارتفاع متوسط أسعار المساكن فً برٌطانٌا بنسبة  ،%193خالل عام ،1023
بسددبب ارتفدداع األسددعار بمدٌنددة جلوسددتر شدداٌر بنسددبة  ،%24ومدٌنددة بورنمددوث بنسددبة ،%2293
وبراٌتون بنسبة  .%2293كما انخفضت مبٌعات السٌارات الجدٌدة فً برٌطانٌا بنسبة  %193خدالل
عددام  ،1023مقارنددة بعددام  ،1022لٌصددل عدددد السددٌارات المسددجلة  191ملٌددون سددٌارة .فددً حددٌن
انخفضت مبٌعات الدٌزل بنسبة  .%2392وتأثر الطلدب بسدبب ارتفداع الضدرائب ومخداوؾ التلدوث.
كمددا ارتفددع اإلنتدداج الصددناعً فددً المملكددة المتحدددة بنسددبة  ،%495فددً األشددهر الثالثددة ،إلددى نددوفمبر
مقارنددة بعددام  ،1022لٌصددل إلددى أعلددى مسددتوى لدده منددذ فبراٌددر  ،1004متددأثرا بمشددارٌع الطاقددة
المتجددة ،والقوارب والطائرات ،والسٌارات ،للتصدٌر ،كما انخفض إنتاج البناء فدً األشدهر الثالثدة
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إلى نوفمبر بنسبة  %1مقارنة مع األشهر الثالثة السابقة .وبلدػ سدعر برمٌدل الدنفط  30دوالر للمدرة
األولى منذ دٌسمبر  ،1023بعد أن قال أعضاء أوبك أنها ستواصل الحد من اإلمدادات.
اما خالل الفترة ٌ 11 – 22ناٌر ،فقد ارتفع سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الددٌنار الكدوٌتً،
مسجال أكبر قفزة له خالل أربعة أشهر ،بسبب تقرٌدر إعالمدً حدول تأٌٌدد كدل مدن هولنددا ،واسدبانٌا
ل صفقة بقاء برٌطانٌا قرٌبة من الكتلة التجارٌة ،ونفى مسدؤولون مدن تلدك الددول هدذا التقرٌدر .االّ أن
مراقبددً السددوق أفددادوا بددأن المناقشددات حددول الخددروج مددن الكتلددة تحولدت بشددكل عددام إٌجابٌددا لصددال
برٌطانٌا .وانخفض معدل التضخم فً برٌطانٌا لٌصل إلى  %4فدً شدهر دٌسدمبر الماضدً ،مقارندة
مددع شددهر نددوفمبر ،حٌددث كددان عنددد  ،%492وهددو أعلددى مسددتوى فددً سددت سددنوات .وترجددع أسددباب
االنخفاض الى تأثٌر أسعار الطٌران ،وانخفاض أسعار األلعداب .كمدا تراجعدت مبٌعدات التجزئدة فدً
برٌطانٌدا بنسددبة  %291فددً دٌسددمبر الماضدً مقارنددة مددع نددوفمبر .وهدو أكبددر انخفدداض شددهري منددذ
استفتاء االتحاد األوروبً.
وارتفددع الجنٌدده اإلسددترلٌنً مقابددل الدددوالر األمرٌكددً فددوق مسددتوى  2930دوالر للمددرة األولددى منددذ
التصوٌت على خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً .وأشار محللدون بدأن انتعدا

الجنٌده جداء بعدد

تراجددع الدددوالر ،واعددادة التفكٌددر مددن قبددل بعددض المسددتثمرٌن حددول التوقعددات االقتصددادٌة للمملكددة
المتحدة .وشهد االقتراض الحكومً البرٌطانً انخفاضا إلى أقدل مدن المتوقدع لٌصدل الدى  192ملٌدار
جنٌدده اسددترلٌنً خددالل الشددهر الماضددً .وذلددك بفضددل خصددم مددن االتحدداد األوروبددً .علمددا بددأن
االقتراض العام للسنة المالٌة ،قد بلػ لؽاٌة اآلن  10ملٌار جنٌه إسدترلٌنً ،وبانخفداض  %21تقرٌبدا
عن نفس الفترة من العام السابق .وٌعتبر هذا االقتدراض األقدل مندذ عدام  .1003وانخفضدت البطالدة
فً المملكة المتحدة لتصدل إلدى  2933ملٌدون فدً األشدهر الثالثدة حتدى ندوفمبر ،حٌدث وصدلت نسدبة
البطالة إلى  .%394ووصل معدل نمو األجور عند  ،%193وهو أقل من معدل التضخم  %492فً
شهر نوفمبر .1023
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وشهد سعر صرؾ اإلسترلٌنً  ،خالل الفترة ٌ 42- 11ناٌر ،انخفاضا مقابل الدٌنار ،حٌث انخفدض
عدد الرهون العقارٌة فً برٌطانٌا لٌصل إلى  421221فً شهر دٌسمبر الماضً ،وهدو األدندى مندذ
خمس سنوات .وذلك ٌعود لقرار بنك انجلترا برفع المعدالت األساسٌة إلدى  %091فدً ندوفمبر .كمدا
سددجل االقتصدداد البرٌطددانً نمددوا بنسددبة  %091فددً األشددهر الثالثددة األخٌددرة مددن عددام  ،1023وهددو
االفضل من المتوقدع  ،%093والبلدػ علدى أسداس سدنوي  .%294وٌوضد الشدكل ( )4حركدة سدعر
الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة خالل الفترة ٌ 42- 2ناٌر.
شكل ( )3سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً فً ٌناٌر 2018

 8.0تطورات سوق األوراق المالية
سدجل المؤشددر السدعري فددً سدوق الكوٌددت لدلوراق المالٌددة ارتفاعدا فددً ٌنداٌر بنسددبة  ،%195حٌددث
وصدل ،مددع نهاٌددة الشددهر ،إلدى  2124394نقطددة .وارتفددع المؤشددر الدوزنً بنسددبة  %195لٌصددل إلددى
 322954نقطة .كما ارتفع مؤشر كوٌت  21بنسبة  %4.1لٌصل إلى  53094نقطة.
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وارتفعت مؤشرات البورصة الثالثة ،خالل األسبوع األول من شدهر ٌنداٌر ،والدذي شدهد عددد ثدالث
جلسات فقط .وتجسدت أسباب االرتفاع فً عملٌات شراء األسهم القٌادٌة والتشدؽٌلٌة ،وقدرب إعدالن
أرباح الشركات لعام  ،1023وفرص استثمارٌة بسبب تدنً أسعار العدٌد من األسهم.
واستمرت مؤشرات بورصة الكوٌت الثالثة باالرتفاع ،بسبب عملٌات شراء األسهم القٌادٌة
والتشؽٌلٌة ،كما ساهم ،أٌضا ،ارتفاع سعر برمٌل النفط الكوٌتً إلى أكثر من  21دوالرا بارتفاع
مؤشرات البورصة.
ووصلت مؤشرات البورصة الثالثة ،خالل األسبوع الثالث من شهر ٌناٌر ،الى أعلى مسدتوى  ،مندذ
شهر أكتوبر الماضدً ،وذلدك السدتمرار عملٌدات الشدراء األسدهم القٌادٌدة والصدؽٌرة ،كمدا أثدر علدى
ارتفاع المؤشر السعري االرتفاع فً قطاع البنوك والعقار والخدمات المالٌة.
وارتفع المؤشر السعري ،خالل األسبوع الرابع من شهر ٌناٌر ،فدً حدٌن انخفدض مؤشدري الدوزنً
وكوٌددت  ،21وكددان سددبب ارتفدداع المؤشددر السددعري عملٌددات الشددراء علددى األسددهم الصددؽٌرة ،أمددا
انخفاض مؤشري الوزنً وكوٌت  21فجاء بفضل عملٌات البٌع على األسهم القٌادٌة.
وخالل األسدبوع األخٌدر مدن شدهر ٌنداٌر ارتفدع مؤشدر السدعري ،لتصدل القٌمدة المتداولدة إلدى 2494
ملٌ د ون دٌنددار ،بٌنمددا انخفددض مؤشددري الددوزنً وكوٌددت  .21وٌوض د الشددكل ( )3إؼددالق المؤشددر
السعري لسوق الكوٌت للوراق المالٌة ،خالل الفترة بٌن  2أكتوبر ٌ 42-ناٌر .1024
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شكل ( )4إقفاالت المؤشر السعري لسوق الكوٌت للوراق المالٌة ٌ -ناٌر 2018

 3.0التطورات النقدية والمصرفية
قام بنك الكوٌت المركزي بإصدار سندات بقٌمة  130ملٌون دٌنار ألجل  2أشهر ،وبعائد
 .%19211وتمت تؽطٌت اإلصدار بأربعة مرات .وٌعود سبب اإلصدار لتنظٌم السٌولة بالقطاع
المصرفً.كما اصدار البنك سندات بقٌمة  130ملٌون دٌنار ألجل  4شهور ،وبعائد .%.19000
باإلضافة الى ذلك ،قام البنك بإصدار سندات بقٌمة  100ملٌون دٌنار ألجل  4شهور ،وبعائد
.%.190
ومن ناحٌة تطور العرض النقدي فً االقتصاد الكوٌتً ،فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع
) (M2فً السوق المحلً بنسبة  %292فً شهر نوفمبر ،مقارنة بشهر أكتوبر .حٌث وصل إلى
 42931ملٌار دٌنار ،وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة بنسبة  %094إلى نحو
 41931ملٌار دٌنار ،وكذلك ودائع العمالت األجنبٌة بنسبة ، %593إلى نحو  192ملٌار ،خالل شهر
نوفمبر.1023
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وتعرضت أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن النخفاض ،خالل شهر نوفمبر ،1023وبنسبة
 .%0.3حٌث وصلت إلى نحو  41932ملٌار دٌنار .كما انخفض االئتمان الممنوح للمؤسسات
المالٌة ؼٌر المصرفٌة ،خالل نفس الشهر نوفمبر ،لٌصل إلى  2942ملٌار دٌنار ،وكذلك انخفضت
القروض الشخصٌة بنسبة  %092فً نفس الشهر ،قٌاسا بالشهر السابق ،لتصل إلى 23952
ملٌار دٌنار .
أما مطالبات البنوك المحلٌة مجتمعة على البنك المركزي ،والمتمثلة بسندات الخزٌنة العامة ،فقد
ارتفعت ،خالل شهر نوفمبر  ،1023بنسبة  %494عن الشهر السابق ،لتصل إلى  1931ملٌون
دٌنار ،وكذلك ارتفعت ودائع األجل لدى البنك المركزي بنسبة  %42إلى نحو  292ملٌار دٌنار،
ونفس االتجاه بالنسبة إلجمالً موجودات البنك المركزي ،وبنسبة  ،%391إلى نحو  591ملٌار
دٌنار .أما أسعار الفائدة على الودائع ألجل بالدٌنار الكوٌتً قد استقرت ،خالل شهر نوفمبر،1023
على نفس المستوى الذي كانت علٌه خالل الشهر السابق ،%2912 :ألجل شهر واحد  ،و%2922
ألجل ثالثة أشهر ،و  ،%2941ألجل ستة أشهر ،و %190ألجل  21شهر.
 1.0معدل التضخم
انخفض الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن لٌصل الى  22490خالل شهر دٌسمبر ( 1023الرقم
القٌاسً لسنة األساس وهً  ،)200= 1024وذلك نظرا النخفاض معدل التضخم لمجموعة الكساء
وملبوسات القدم  ،%0912وخدمات المسكن  ،%0943والصحة  ،%0915والنقل ،%0911
كل من مجموعة األؼذٌة
واالتصاالت  ،%091والترفٌهٌة والثقافٌة  .%0925فً حٌن ارتفعت ٍ
والمشروبات  ،%0925والسجائر والتبػ .%.0905
واستقرت مجموعة المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة والتعلٌم والسلع والخدمات المتنوعة كما
كانت علٌه فً الشهر السابق .أما معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع ،خالل دٌسمبر
 ،1023بنسبة  .%2903وٌوض الجدول ( )2تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة
للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي.
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الجدول ( )2تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم القٌاسً ألسعار
المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي
نسبة التغير %
Change
األوزان
weights

ديسمبر 8101
Dec-16

نوفمبر8101
Nov-17

ديسمبر 8101
Dec-17

الشهرية
monthly

السنوية
annual

1000.0

111.8

113.1

113.0

-0.09

1.07

167.06

108.1

108.1

108.3

0.19

0.19

السجائر والتبغ

3.33

111.7

114.1

114.2

0.09

2.24

الكساء وملبوسات القدم

80.33

103.3

107.0

106.4

-0.56

3.00

خدمات المسكن

332.12

118.0

117.7

117.3

-0.34

-0.59

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

114.33

113.6

115.5

115.5

0.00

1.67

الصحة

14.80

104.0

104.2

103.9

-0.29

-0.10

النقل

75.42

116.6

118.7

118.4

-0.25

1.54

االتصاالت

39.77

100.5

101.6

101.4

-0.20

0.90

الترفيهية والثقافية

38.45

97.8

104.0

103.8

-0.19

6.13

التعليم

41.86

116.9

117.9

117.9

0.00

0.86

المطاعم والفنادق

34.15

117.7

120.0

121.1

0.92

2.89

السلع والخدمات المتنوعة

58.38

101.0

106.7

106.7

0.00

5.64

باستثناء األغذية والمشروبات

832.94

102.6

114.1

113.9

-0.18

1.15

باستثناء خدمات السكن

667.88

108.7

110.9

110.8

-0.09

1.93

باستثناء األغذية والسكن

500.82

108.9

111.8

111.7

-0.09

2.57

األقسام الرئيسية

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
األغذية والمشروبات

 1.0التطورات النفطية
ٌمكن اإلشارة ألهم التطورات النفطٌة العالمٌة ،من جانب العرض والطلب ،بالقول بأن العرض
النفطً العالمً قد انخفض إلى ( )97.7ملٌون برمٌلٌ /وم ،وبارتفاع عن ( )1.5ملٌون برمٌلٌ/وم
عن العام الماضً .وهو األمر الذي ٌعكس مساهمة البلدان ؼٌر األعضاء فً أوبك فً نمو العرض
النفطً .أما على مستوى منظمة أوبك فإن اإلنتاج النفطً ،فً ٌناٌر  ،2018استقر ،وعلى أساس
شهري ،عند ( )32.16ملٌون برمٌلٌ /وم ،وساهم اإلنتاج النٌجٌري بتعوٌض الخسائر فً البلدان
األخرى .علما بأن االلتزام بخفض اإلنتاج النفطً ،على مستوى منظمة أوبك ،قد وصل إلى حوالً
( .)%137أما فٌما ٌخص إنتاج الدول ؼٌر األعضاء فً منظمة أوبك ،فقد انخفض انتاجها
ب ( )175كٌلو برمٌلٌ /وم فً ٌناٌر  ،2018إلى ( )58.6ملٌون برمٌلٌ /وم ،إالّ أن هذا المستوى
من اإلنتاج ٌعتبر أعلى ب ( )1.3ملٌون برمٌلٌ /وم عن العام الماضً.
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أمددددا فٌمددددا ٌخددددص الطلددددب العددددالمً علددددى الددددنفط عددددام  2018فقددددد ارتفددددع ،قلددددٌال ،إلددددى ()1.4
ملٌون برمٌلٌ /وم .وذلك ٌعود ،جزئٌدا ،للتوقعدات المشدجعة لنمدو النداتج المحلدً اإلجمدالً العدالمً،
والمنشورة نم قبل صندوق النقد الدولً .علما بأن هذا الطلب ٌعتبر منخفضا عن عام  2017والدذي
كان ( )1.6ملٌون برمٌلٌ /وم .وذلك ألن ارتفاع أسعار النفط قد حوّّ ل نمط الطلب الصٌنً.
أما على مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة األوروبٌة ) (OECDفقد انخفض
المخزون فً دٌسمبر من العام الماضً ب ( )55.6ملٌون برمٌل ،والذي ٌعتبر أكبر انخفاض منذ
فبراٌر  ،2011لٌصل إلى ( )2851ملٌون برمٌل .أما فٌما ٌخص طلب مصافً النفط ،فبعد أن
وصل أعلى ما ٌمكن فً الربع الرابع من عام  ،2017فٌتوقع أن تنخفض انتاجٌة هذه المصافً
بحوالً ( )0.4ملٌون برمٌلٌ /وم فً الربع األول من عام  ،2018ولتصل إلى ( )81.1ملٌون
برمٌلٌ /وم .وذلك بسبب الصٌانة الدورٌة ،فً الوالٌات المتحدة ،والشرق األوسط ،أساسا .وٌتوقع
أن ٌحصل انتعاشا فً طلب هذه المصافً خالل إبرٌل – ماٌو  2018بفعل تكثٌؾ الطلب لمواجهة
ّ
ولسد النقص فً مخزون المنتجات.
الزٌادة الموسمٌة فً الطلب،
وبقدر تعلّق األمر بتطورات األسعار النفطٌة ،بشكل عام ،وأسعار الصادرات النفطٌة الكوٌتٌة،
بشكل خاص ،فقد شهدت أسعار سلّة أوبك تطورا من ( )43.22دوالر /برمٌل فً نوفمبر 2016
لتصل إلى ( )60.74دوالر /برمٌل فً نوفمبر  ،2017وفقا آلخر نشرة نفطٌة من منظمة أوبك.
أما فً حالة أسعار صادرات النفط الكوٌتً فقد ارتفع السعر من ( )42.14دوالر /برمٌل فً
نوفمبر  2016إلى ( )59.58دوالر /برمٌل فً نوفمبر  ،2017أي بمعدل نمو ( )%41.3تقرٌبا،
ولٌصل هذا السعر إلى ( )60.08دوالر /برمٌل فً أول دٌسمبر  .2017ووصل هذا السعر إلى
( )65.7دوالر /برمٌل فً ٌ 18ناٌر  .2018علما بأن اإلنتاج النفطً لدولة الكوٌت كان فً حدود
حوالً ( )2.6ملٌون برمٌلٌ /وم فً دٌسمبر  ،2017ووصل إلى حوالً ( )2.7ملٌون برمٌلٌ /وم
فً ٌناٌر .2018
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 1.0تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية
أشار تقرٌر منظمة أوبك ،للفترة دٌسمبر ٌ – 1023ناٌر  ،1024إلى أن التنبؤ بمعدل نمو الناتج
المحلً اإلجمالً الزال فً حدود ( )%493لعامً  1023و  ،1024مع إعادة النظر بالمعدل
الخاص بالوالٌات المتحدة لعام  1023لٌكون ( )%194ولعام  1024لٌكون ( .)%191مع بقاء
المعدل الخاص لمنطقة الٌورو بدون تؽٌٌر ( )194لعام  ،1023و ( )%192لعام  .1024وكذلك
بقاء المعدل الخاص بالٌابان لعام  1023بدون تؽٌٌر ( ،)%292ورفع المعدل الخاص بعام 1024
لٌكون ( .)%293وخفض معدل النمو للهند لعام  1023من ( )%294إلى ( ،)%291وعدم تؽٌٌر
المعدل لعام  .)%393( 1024أما الصٌن فإن معدل نموها المتوقع لعام  1023هو ( ،)%294ولعام
.)%291( 1024
وٌتوقع التقرٌر نمو الطلب العالمً على النفط ب ( )2914ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،1023وذلك
بقٌادة الصٌن ،تتبعها بقٌة البلدان شاملة الهند .أما فً عام  1024فٌتوقع ارتفاع الطلب ب ()2912
ملٌون برمٌلٌ /وم ،مع دور هام لدول منظمة التعاون االقتصادي األوروبً والتنمٌة .وٌتوقع
التقرٌر ،من جانب العرض العالمً للنفط ،والمرتبط بالدول ؼٌر األعضاء فً أوبك ،فٌتوقع أن ٌنمو
العرض ب ( )550ألؾ برمٌلٌ /وم وبارتفاع عن رقم التنبؤ السابق والبالػ ( )210ألؾ برمٌلٌ /وم.
مع توقع نمو عرض النفط األمرٌكً ب ( )2901ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،1024وبارتفاع ()240
ألؾ برمٌلٌ /وم عن التنبؤ السابق.
أما تقرٌر وكالة الطاقة الدولٌة ،الصادر فً ٌ 25ناٌر  ،1024فقد أشار إلى العدٌد من التطورات
الخاصة بالعرض والطلب النفطً ،والمرتبطة بعدد من دول أوبك (باإلضافة إلى التطورات
الخاصة بالتكتالت والدول األخرى) .وبقدر تعلّق األمر بالعرض النفطً لدول أوبك ،أشار إلى
انخفاض العرض النفطً لفنزوٌال (فً الربع الرابع من عام  )1023إلى أقل من الهدؾ ضمن دول
أوبك (انخفض االنتاج ب ( )130كٌلو برمٌلٌ /وم فً الربع المذكور ،مقارنة بانخفاض ()10
كٌلو برمٌلٌ /وم فً الثالث أرباع السابقة من السنة) .وٌتوقع التقرٌر ،وفً ظل ظروؾ عدم
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االستقرار السٌاسً ،أن ٌكون االنخفاض فً االنتاج النفطً خالل عام  1024أكبر من نظٌره عام
.1023
وشهدت المملكة العربٌة السعودٌة أكبر خفض فً االنتاج فً عام  .1023ووصل انتاجها فً
دٌسمبر من نفس العام إلى ( )5953ملٌون برمٌلٌ /وم ،وبانخفاض ( )340كٌلو برمٌلٌ /وم مقارنة
بالعام السابق .وٌعكس ذلك التزام المملكة بأهمٌة خفض االنتاج لمعالجة انخفاض األسعار النفطٌة.
وشهدت دولة اإلمارات العربٌة المتحدة انخفاضا فً العرض النفطً ،فً دٌسمبر  ،1023بحوالً
( )40كٌلو برمٌلٌ /وم بسبب بعض أعمال الصٌانة .مع من إٌران زٌادة فً انتاجها النفطً،
ضمن اتفاق أوبك لخفض االنتاج ،األمر الذي دفع باإلنتاج والتصدٌر ألعلى فً دٌسمبر ،1023
حٌث وصل اإلنتاج إلى ( )4941ملٌون برمٌلٌ /وم .وانعكس ذلك على الصادرات النفطٌة لتصل
إلى ( )1932ملٌون برمٌلٌ /وم خالل دٌسمبر  .1023أما فً حالة العراق فقد وصل االنتاج فً
دٌسمبر  1023إلى ( )3933ملٌون برمٌلٌ /وم .وذلك فً ظل استمرار تطوٌر صادرات حقول
الجنوب لتعوٌض خسارة حقول الشمال .وكان بسرعة عودة لٌبٌا ،خالل عام  ،1023لإلنتاج
النفطً ،األثر فً جعلها صاحبة ثانً أكبر معدل نمو فً العرض النفطً ،بعد الوالٌات المتحدة.
تعرض للخفض بعد الهجوم على أنابٌب النفط .إال ّ أنه تم إصالح األضرار الحقا.
إالّ أن انتاجها ّ

ثانيا 4التطورات االقتصادية اإلقليمية
 0.8كلمة مديرة صندوق النقد الدولي في دبي
أشارت السٌدة كرٌستٌن الؼارد ،مدٌرة صندوق النقد الدولً ،فً كلمتها أمام منتدى المالٌة العامة
الثالث إلى عدد من المحاور التً تهم دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة فً المرحلة الحالٌة.
وبقدر تعلّق األمر بالمحور الخاص فً "السٌاق االقتصادي" ،أشارت إلى التطور اإلٌجابً الحاصل
فً انتعا

معدل النمو العالمً لٌصل إلى حوالً ( )%3.9فً عامً  2018و  ،2019حسب

توقعات الصندوق ،ولٌشمل ( )%75تقرٌبا من االقتصاد العالمً .إالّ أن هذا التحسن ؼٌر كافً
لتحقٌق الدفعة القوٌة من االنتعا  .أما فٌما ٌخص البلدان النفطٌة فرؼم تعافً أسعار النفط نسبٌا،
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ّ
الجدي فً
إالّ أن استمرار الضؽوط على المالٌة العامة الزال مستمرا ،وٌستوجب التفكٌر والتطبٌق
نموذج جدٌد للتنمٌة.
وعند انتقالها ل "أهم تحدٌات المالٌة العامة" أشارت إلى أن ؼٌاب المالٌة العامة المستدامة سٌساهم
فً تصعٌد المدٌونٌة ،والتً تمثل عبئا على الجٌل القادم خاصة الشباب ،وذلك من خالل تحمٌلهم
لتكلفة اإلصالح الحالً من خالل المدٌونٌة .أما على جانب اإلٌرادات فأوضحت مدٌرة صندوق
النقد الدولً بأن هناك إصالحات مهمة ٌجب القٌام بها فً هذا الجانب ،السٌما ضرٌبة القٌمة
المضافة التً بدأت بتطبٌقها دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،والمملكة العربٌة السعودٌة ،وٌعتبر هذا
التطبٌق خطوة مهمة لتنوٌع اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة ،وتوسٌع القاعدة الضرٌبٌة .وأشارت بأن
استؽالل الطاقة الضرٌبٌة الزال متواضع حٌث الزالت تمثل حوالً ( )%10من الناتج المحلً
اإلجمالً .مع أهمٌة عدم إؼفال جانب العدالة واإلنصاؾ فً مجال السٌاسة الضرٌبٌة.
ثم انتقلت ،بعد ذلك لبٌان "أولوٌات اإلنفاق" والتً تتصؾ باالرتفاع فً دول مجلس التعاون حٌث
تصل إلى حوالً ( )%55من الناتج المحلً اإلجمالً فً بعض البلدان ،والتً تفوق المعدل السائد
فً مجموعة البلدان الصاعدة .ورؼم أن حجم الحكومة ٌعتمد على التفضٌل المجتمعً ،إالّ أن
مستوى اإلنفاق قد ٌفوق إمكانٌات تعبئة اإلٌرادات.

واألفضل ،فً مجال اإلنفاق ،هو تبنً

استراتٌجٌة توفر الحماٌة لذوي الدخل المحدود ،وتحافظ ،بنفس الوقت ،على تعزٌز قدرات النمو
وتوسٌع الطاقة االنتاجٌة.
وعند اإلشارة إلى مكونات اإلنفاق ،أوردت مدٌرة صندوق النقد الدولً أهمٌة االستثمارات العامة
للنمو الشامل  Inclusive Growthوالمستدام  ،Sustainableمع أولوٌة اإلنفاق العام لصال
الصحة ،والتعلٌم ،والحماٌة االجتماعٌة .وٌالحظ ارتفاع اإلنفاق العام على الطاقة ،واألجور.
وتالحظ السٌدة "الؼارد" بأنه ال ٌوجد ما ٌبرر االستمرار بدعم الطاقة على الشكل السائد .حٌث
ٌمثل هذا اإلنفاق حوالً ( )%4.5من الناتج المحلً اإلجمالً فً الدول المصدرة للنفط (مقابل
 % 3فً الدول المستوردة للنفط) ،رؼم انخفاض أسعار النفط .كما أن دعم الطاقة ٌتسم بعدم

19

الشفافٌة ،إذا ٌكون ضمنٌا ال ٌدرج فً الموازنة .كما ٌتصؾ بعدم التكافؤ لتحٌزه لصال الفئات
الؽنٌة األكثر استهالكا للطاقة ،وضرره بالبٌئة.
أما عن األجور العامة ،فرؼم تفهم أن الوظائؾ العامة ٌمكن أن تكون صمام أمان اجتماعً ضخم.
إالّ أن استمرار هذه األجور ،بهذه الضخامة ،سوؾ ٌؤثر ،وٌؤثر بالفعل حالٌا ،على استدامة المالٌة
ّ
والحد من قدرة إنشاء قطاع خاص تنافسً .كما ٌساهم فً تعزٌز قٌم المحسوبٌة على
العامة،
ّ
والحد من حوافز االستثمار فً المهارات المعرفٌة.
الجدارة فً التوظٌؾ،
وعند تطرق مدٌرة الصندوق ل "استشراؾ المستقبل"ّ ،
تمنت الجهود المبذولة فً ترشٌد الطاقة ،مع
استمرار الطرٌق الطوٌل لإلصالح الجذري ،خاصة تحدٌد أسعار الطاقة بعٌدا عن االعتبارات
السٌاسٌة ،وأهمٌة استحداث التؽٌر التلقائً المرتبط باألسعار الدولٌة .كما أن المستقبل ٌجب أن
ٌشهد إصالح للجور العامة لربطها باألجور السائدة بالقطاع الخاص ،واالبتعاد عن النظام الضمنً
تم ذلك فٌمكن أن ٌساعد فً إطالق االبتكار واإلبداع فً القطاع
المعتمد على رعاٌة الدولة .وإذا ما ّ
الخاص واالستفادة من طاقات الشباب .كما أن إصالح األجور العامة ٌجب أن ٌتم ضمن منظور
استراتٌجً أوسع ،والربط باألهداؾ االجتماعٌة (شاملة أهداؾ التنمٌة المستدامة) .وكذلك ٌجب أن
ّ
والحد من الفاسد ،وتعزٌز الحماٌة
ٌتم اإلصالح ضمن آلٌة واضحة لتنوٌع مصادر الدخل،
االجتماعٌة ،وبٌئة األعمال.
وتطرقت ،أٌضا ،إلى أهمٌة تحسٌن "كفاءة اإلنفاق العام" الذي ٌمكن أن ٌحقق مكاسب كبٌرة .ففً
مجال الصحة مثال ٌؤدي رفع الكفاءة على مستوى العالم إلى خصم ما ٌزٌد على العامٌن من عدد
سنوات الحٌاة الصحٌة المتوقعة .علما بأن تخفٌض العامٌن بنسبة (ٌ )%10حقق نفس الفائدة التً
ٌحققها رفع اإلنفاق بنسبة ( )%0.7من الناتج المحلً اإلجمالً .أما فً مجال التعلٌم فهناك ثؽرات
كبٌرة فً مجال تحسٌن كفاءة اإلنفاق العام.
وٌنطبق نفس القول على أهمٌة رفع كفاءة اإلنفاق االستثماري العام (وهو مقٌاس للقٌمة الضائعة
ّ
وتقدر فجوة كفاءة االستثمارات العامة فً بلدان مثل
بسبب عدم كفاءة إجراءات االستثمار العام).
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األردن ومورٌشٌوس بحوالً ( .)%20وتشٌر تقدٌرات الصندوق بإمكانٌة توفٌر حوالً ()%2
من الناتج المحلً اإلجمالً ،سنوٌا ،فً دول مجلس التعاون ،إذا تم تخفٌض أوجه عدم كفاءة
االستثمار العام.
وأوردت مدٌرة الصندوق بعض األمثلة التً تساعد على رفع كفاءة اإلنفاق العام مثل :الرقمٌة التً
تساعد فً تقدٌم الخدمات العامة على شكل أفضل وبتكلفة أقل .مثل األنظمة المتقدمة إلثبات الهوٌة
وصحة البٌانات ،مثل التكنولوجٌا البٌومترٌة .Biometric

ومن األمثلة على ذلك تحوٌل

ّ
تسرب
للحد من
المساعدات االجتماعٌة إلى حسابات مصرفٌة مربوطة بالتكنولوجٌا البٌومترٌة،
ّ
الدعم (تجربة الهند) .كما أن جنوب أفرٌقٌا قد حققت خفضا كبٌرا فً ممارسات األجٌال والفساد،
التحول إلى استخدام بطاقات الخصم المؤمنة بالتكنولوجٌا البٌومترٌة لتوجٌه التحوٌالت
من خالل
ّ
للشرائ المستحقة .وشددت مدٌرة الصندوق ،أخٌرا ،على أن األمة العربٌة قد قادتٌ ،وما ما ،فً
طلب المعرفة واالبتكار ،وأن طرٌق اإلصالح لٌس سهال ،ولٌس خالٌا من العقبات .إال ّ أن من
المهم االستمرار باإلصالح ومواجهة العقبات.

 8.8المملكة العربية السعودية 4التنويع يحتاج إصالحات هيكلية أعمق وأكثر استدامة
أصدر معهد التموٌل الدولً ،واشنطن ،فً  7فبراٌر  2018تقرٌرا حول أهمٌة اإلصالحات
الهٌكلٌة الجوهرٌة والمستدامة الالزمة للتنوٌع .وٌشٌر التقرٌر إلى أن المملكة قد أصدرت ،عام
للتحول لؽاٌة  2030تتضمن ،ضمن أهداؾ أخرى ،خفض حصة القطاع النفطً فً
 ،2016خطة
ّ
الناتج المحلً اإلجمالٌن من خالل رفع مساهمة الناتج ؼٌر النفطً والصادرات ؼٌر النفطٌة من
( )%13إلى ( .)%50وكذلك حصة القطاع الخاص بالناتج من ( )%51إلى ( .)%65وكذلك
خفض معدل بطالة السعودٌٌن من حوالً ( )%13عام  2016إلى ( )%7عام  ،2030ورفع
مساهمة اإلناث بسوق العمل من ( )%22إلى (.)%30
وٌؤكد التقرٌر على مضً جهود التنوٌع ،من خالل زٌادة حصة القطاع الخاص ؼٌر النفطً فً
الناتج المحلً اإلجمالً ،من ( )%34عام  2000إلى ( )%50عام  .2017مع استقرار هذه
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المحرك الرئٌسً لمساهمة القطاع الخاص .ورؼم
النسبة حالٌا بفعل انخفاض االستثمار العام،
ّ
أهمٌة الجهود الحالٌة للتنوٌع ،إال ّ أن التقرٌر ٌالحظ بأن تنوٌع التصنٌع ،والتصدٌر الزال محدودا
بالمقارنة ،مثال ،مع حالة مالٌزٌا ،والهند (أنظر الشكل .)1
ّ
المصنعة فً إجمالً الصادرات التجارٌة (أسعار )2000
شكل ( :)1حصة السلع

ّ
تحسنت حصة اإلٌرادات ؼٌر
وتبدو آفاق التنوٌع بالمملكة مشجعة فً مجال المالٌة العامة ،حٌث
النفطٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً (من  %4.6عام  2014إلى  %7.0عام  .)2017ومن
المتوقع أن ٌساهم العمل بضرٌبة القٌمة المضافة ،منذ بداٌة العام الحالً  ،2018فً رفع األهمٌة
النسبٌة لإلٌرادات ؼٌر النفطٌة فً الناتج من ( )%10السنة الحالٌة إلى ( )%13عام .2020
ورؼم تطور اإلٌرادات إالّ أن هٌكل اإلٌرادات بالمملكة الزال ضعٌؾ بسبب ؼٌاب الضرائب على
دخول األفراد ،وضرائب الشركات .وكانت اإلٌرادات المحلٌة السعودٌة ،ولؽاٌة العمل بضرٌبة
القٌمة المضافة ،تعتمد ،بشكل أساسً ،على الرسوم .إال ّ أن هذه الرسوم ،وعكس الحال مع
الضرائب المباشرة ،ال تستجٌب بالكامل للنمو اإلسمً للناتج المحلً اإلجمالً.
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أما فٌما ٌتعلق بتنوٌع قوة العمل فهو وٌمثل ّ
تحدي حقٌقً .وقد قامت السلطات المعنٌة بإدخال نظام
"النقاط" لتشؽٌل العمالة السعودٌة ،خاصة الجامعٌة ،فً القطاع الخاص ،وفً كل نشاط من األنشطة
باإلضافة إلى محاولة إصالح نظام التعلٌم ومخرجاته لٌتسق مع متطلبات سوق العمل الخاص .كما
قامت السلطات بدعم التعلٌم الفنً والتكنولوجً .وكان الهدؾ ،ضمن خطة التحول لؽاٌة ،2030
هو رفع عدد المسجلٌن فً التعلٌم المهنً والفنً لٌصل إلى ( )950ألؾ عام ( 2020مقارنة بعدد
 100ألؾ حالٌا) .وكذلك رفع نسبة المسجلٌن فً المعاهد التدرٌبٌة المهنٌة من ( )%7حالٌا إلى
( )%12.5عام  .2020وذلك فً ظل زٌادة تكلفة تشؽٌل الوافدٌن من خالل الرسوم على أصحاب
العمل.
علما بأن معدل البطالة اإلجمالً قد وصل ،بالمملكة ،إلى حوالً ( )%7( :)%13بٌن الذكور
و( )%33بٌن اإلناث خاصة بٌن خرٌجات الكلٌات .وقد شهدت حصة اإلناث فً سوق عمل
القطاع الخاص تحسنا ،فً اآلونة األخٌرة ،لتصل إلى ( ،)%29خاصة فً األعمال اإلدارٌة
والمكتبٌة .كما أن اإلجراءات الخاصة بتوفٌر وسائل النقل لعمالة اإلناث ،ودور الحضانة ،من شأنه
أن ٌدعم هذه العمالة .أما فٌما ٌخص بطالة الشباب ( 29 – 20سنة) فقد ساهم فً رفع معدلها
(الذي وصل إلى  )%28ارتفاع معدل نمو السكان من فئة الشباب بمعدل أسرع من معدل النمو
السكانً ،من ناحٌة ،وكذلك عدم توفر فرص العمل أمام هذه الفئة العمرٌة .وتقوم السلطات المعنٌة
بالتعامل مع مشكلة بطالة الشباب من خالل تشجٌع العمل للحساب الخاص (ٌدعم بنك التنمٌة
الصناعٌة مشروع للنشاط الصؽٌر والمتوسط ،وكذلك قٌام البنوك التجارٌة بتوفٌر التموٌل المالئم).
ورؼم ذلك الزالت العمالة الوافدة هً المسٌطرة على سوق العمل فً القطاع الخاص (حٌث تمثل
حوالً  %60عام  .)2016مع توظٌؾ حوالً ثلثً العمالة المواطنة السعودٌة فً القطاع العام.
وقد وصلت نسبة "سعودة" وظائؾ القطاع العام حوالً ( ،)%90وإلى حوالً ( )%19فً القطاع
الخاص.
وأخٌراٌ ،تطرق التقرٌر إلى عدد من اإلجراءات الهادفة إلى كسر الجمود فً العدٌد من القطاعات
االقتصادٌة ،ومنها:
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أوال،

األجور والحوافز فً القطاع العام والعاملة ضد العمل فً القطاع الخاص ،مع ؼٌاب التأمٌن
المالئم للعاملٌن فً القطاع الخاص .األمر الذي ٌحتاج إلى إصالح جذري فً هٌكل
األجور لردم الفجوة بٌن أجور القطاع الخاص والعام ،وكذلك إصالح نظام التأمٌن للعاملٌن
بالقطاع الخاص.

ثانيا ،أهمٌة إصالح النظام التعلٌمً ،خاصة عند المستوى االبتدائً والثانوي السائد حالٌا .وٌتسم
هذا بؽلبة المواد اإلنسانٌة ،وفقدان تأقلم المناهج مع متطلبات سوق العمل.
ثالثا ،أما فً مجال السٌاسات الهٌكلٌة واالقتصادٌة الكلٌة ،فٌعتقد التقرٌر بأن عدم مرونة سعر
الصرؾ (والمثبتة تجاه الدوالر منذ عام  .)1987وٌقدر التقرٌر معدل سعر الصرؾ
الفعال  )2010 = 100( Real Effective Exchange Rateبأنه مستقر
الحقٌقً ّ
عند ( )%115حالٌا بعد أن وصل إلى ( )%123عام ( 2016أنظر الشكل  .)2وٌرى
التقرٌر بأن مرونة سعر الصرؾ قد تعتبر مهمة مستقبال فً ظل جهود التنوٌع الحالٌة.
رابعا ،ومن القٌود األخرى الهٌكلٌة تلك المرتبطة بهٌمنة القطاع العام على النشاط االقتصادي،
معبرا عنها بالعجز المالً ؼٌر النفطً ( %38من الناتج المحلً ؼٌر النفطً) .وتستهدؾ
التحول الوطنً خفض هذه النسبة.
خطة
ّ
شكل ( :)2سعر الصرؾ اإلسمً ،والحقٌقً الفعال،
وسعر الصرؾ التعاقدي خالل  12شهر قادم
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ثالثا 4التطورات االقتصادية العالمية
 0.3التطورات االقتصادية األمريكية
 0.0.3الناتج المحلي اإلجمالي
نشر مكتب التحلٌل االقتصادي األمرٌكً فً ٌ 26ناٌر  2018تقدٌراته "المتقدمة" للناتج المحلً
اإلجمالً الحقٌقً للربع الرابع من عام  .2017حٌث ارتفع المعدل السنوي لنمو هذا الناتج ،وعلى
أساس سنوي ،لٌصل إلى (.)%2.6

وقد ساهم فً ارتفاع الناتج الحقٌقً كل من اإلنفاق

االستهالكً الخاص ،واالستثمار الثابت ؼٌر السكنً ،والصادرات ،واالستثمار الثابت السكنً،
واإلنفاق الحكومً المحلً وعلى مستوى الوالٌة ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً .مع مساهمة سلبٌة
لمخزون االستثمار الخاص ،باإلضافة إلى دور الواردات السلبً ،بطبٌعة الحال.
وقد ارتفع الناتج المحلً اإلجمالً ،باألسعار الجارٌة ،بحوالً ( )%5.0أو ما ٌعادل ()238.3
ملٌار دوالر ،فً الربع الرابع ،لٌصل الناتج إلى حوالً ( )19.738ترٌلٌون ،مقارنة مع ارتفاع
( )250.6بلٌون دوالر .كما ارتفع الرقم القٌاسً لمشترٌات الناتج المحلً اإلجمالً ب (،)%2.5
فً الربع الرابع ،مقارنة مع ارتفاع بلػ ( )%1.7فً الربع الثالث .أما الرقم القٌاسً لإلنفاق
االستهالكً الخاص فقد شهد ارتفاعا ب ( ،)%2.8مقارنة مع ( )%1.5فً الربع الثالث .وٌوض
الشكل ( )1التؽٌرات النسبٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً ،ربعٌا ،للفترة .2017 – 2014
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شكل ( :)1الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً:
التؽٌر النسبً على أساس ربع سنة2017 - 2014 ،

 8.0.3معدل التضخم
ارتفع ،وفقا لمكتب إحصاءات العمل األمرٌكً فً نشرته الصادرة فً  14فبراٌر  ،2018معدل
التضخم خالل ٌناٌر من نفس العام ،ولكافة المناطق الحضرٌة ،ب ( ،)%0.5وعلى أساس موسمً
ّ
معدل .أما خالل فترة السنة الماضٌة والمنتهٌة فً ٌناٌر  2018فقد ارتفع هذا المعدل ب (.)%2.1
وقد ساهمت البنود التالٌة فً رفع معدل التضخم :الكازولٌن ،والمساكن ،والمالبس ،والرعاٌة
الصحٌة ،والمواد الؽذائٌة .أما الرقم القٌاسً لمعدل التضخم ؼٌر الشامل للؼذٌة فقد ارتفع ب
( .)%0.3فً حٌن ارتفع هذا الرقم خالل السنة الماضٌة بحوالً ( .)%2.1وٌوض الشكل ()2
ّ
والمعدلة موسمٌا خالل العام
التؽٌرات النسبٌة الشهرٌة فً معدل التضخم لجمٌع المناطق الحضرٌة
الماضً.
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شكل ( :)2التؽٌر النسبً فً معدل التضخم ولجمٌع المناطق الحضرٌة،
خالل الفترة ٌناٌر ٌ – 2017ناٌر 2018

 3.0.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملٌن فً المناطق الحضرٌة بحوالً ( )200ألؾ ،مع استقرار معدل البطالة عند
( ،)%4.1فً شهر ٌناٌر  .2018وذلك حسب إحصاءات مكتب العمل األمرٌكً .مع استمرار
طلب قطاعات التشٌٌد ،وخدمات األؼذٌة والمشروبات ،والرعاٌة الصحٌة ،والصناعة التحوٌلٌة،
لمزٌد من العمالة .وقد وصل عدد العاطلٌن إلى حوالً ( )6.7ملٌون ،وبتؽٌر طفٌؾ مقارنة بشهر
دٌسمبر .2017

ّ
تركز معدل البطالة فً فئة المراهقٌن ،خالل شهر ٌناٌر ،لٌصل إلى
وقد

( ،)%13.9ثم السود ( ،)%7.7ثم الالتٌنٌٌن ( ،)%5.0ثم البالؽٌن من الذكور ( ،)%3.9ثم
البالؽٌن من اإلناث ( ،)%3.6ثم اآلسٌوٌٌن (.)%3.0
أما فٌما ٌتعلق بفترة التعطل فقد وصل عدد العاطلٌن إلى أعلى رقم للفترة أقل من ( )5أسابٌع
( 2.452ملٌون) ،ثم لفترة ( 14 – 5أسبوع) لٌصل العدد إلى ( 2.081ملٌون) ،ثم لفترة (27
أسبوع فأكثر) لٌصل عدد العاطلٌن إلى ( 1.825ملٌون) ،وأخٌرا لفترة ( 26 – 15أسبوع) ،حٌث
ّ
المعدل موسمٌا،
وصل عدد العاطلٌن إلى ( 1.229ملٌون) .وٌوض الشكل ( )3معدل البطالة،
خالل الفترة ٌناٌر  2016ولؽاٌة ٌناٌر .2018
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ّ
المعدل موسمٌا
شكل ( :)3معدل البطالة
خالل الفترة ٌناٌر ٌ – 2016ناٌر 2018

 8.3التطورات االقتصادية األوروبية
 0.8.3الناتج المحلي اإلجمالي
ّ
المعدل موسمٌا ،ارتفاعا ب ( ،)%0.6خالل الربع الرابع من عام
حقق الناتج المحلً اإلجمالً،
 ،2017فً كل من منطقتً الٌورو ) ،(EA19والمجموعة األوروبٌة ) ،(EU28وذلك بالمقارنة
مع الربع الثالث .علما بأن معدل النمو فً الربع الثالث ،وفً كال المنطقتٌن كان (.)%0.7
وبالمقارنة مع نفس الربع ،أي الرابع ،من عام  ،2016فقد ارتفع معدل النمو ب ( )%2.7فً
منطقة الٌورو ،و( )%2.6فً منطقة المجموعة األوروبٌة .وٌوض الشكل ( )4معدالت النمو فً
المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28ومنطقة الٌورو ).(EA19
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شكل ( :)4معدالت الناتج المحلً اإلجمالً
بالمجموعة األوروبٌة ) ،(EU28ومنطقة الٌورو )(EA19

 8.8.3معدل التضخم
ٌتوقع أن ٌكون معدل التضخم قد وصل إلى ( )%1.3فً شهر ٌناٌر  ،2018وبانخفاض عن معدل
التضخم ( )%1.4السائد فً شهر دٌسمبر  .2017وبالنظر إلى مكونات هذا المعدل ،فً منطقة
الٌوروٌ ،توقع أن ٌتمتع المعدل الخاص بالطاقة بأعلى معدل ( %2.1مقارنة ب  %2.9السائد فً
دٌسمبر)ٌ ،لٌه المعدل الخاص باألؼذٌة والمشروبات والكحول والتبػ ( )%1.9مقارنة مع المعدل
السائد فً دٌسمبر  2017والبالػ  ،)%2.1ثم معدل أسعار الخدمات (مستقر بٌن شهري دٌسمبر
 2017وٌناٌر  2018عند  ،)%1.2وأخٌرا معدل السلع الصناعٌة ؼٌر المرتبطة بالطاقة (%0.6
مقارنة مع معدل شهر دٌسمبر  2017والبالػ  .)%0.5وٌوض الشكل ( )5معدل التضخم
السنوي ،فً شهر ٌناٌر  ،2018بمنطقة الٌورو.
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شكل ( :)5معدل التضخم بمنطقة الٌوروٌ ،ناٌر 2018

 3.8.3معدل البطالة
ّ
المعدل موسمٌا ،إلى حوالً ( )%8.7فً دٌسمبر
وصل معدل البطالة فً منطقة الٌورو )،(EA19
 ،2017والذي ٌعتبر مستقرا مقارنة بالمعدل السائد فً شهر نوفمبر من نفس العام ،ومنخفضا عن
المعدل السائد فً شهر دٌسمبر  .2016وٌعتبر هذا المعدل األقل فً منطقة الٌورو منذ ٌناٌر
 .2009أما فً المنطقة األوروبٌة ) (EU28فقد بلػ معدل التضخم فً دٌسمبر  2017حوالً
( ،)%7.3والذي ٌعتبر مستقرا بالمقارنة مع شهر نوفمبر  ،2017ومنخفضا ،من ( ،)%8.2عن
المعدل السائد فً دٌسمبر  .2016وٌعتبر هذا المعدل األقل فً هذه المجموعة منذ أكتوبر .2008
ّ
وٌقدر مكتب اإلحصاء األوروبً عدد العاطلٌن فً المجموعة األوروبٌة ) (EU28بحوالً
( )17.961ملٌون ،منهم ( )14.37ملٌون فً منطقة الٌورو ،وذلك فً دٌسمبر ،2017
وبالمقارنة مع الوضع فً نوفمبر ،من نفس العام ،انخفض عدد العاطلٌن ب ( )165ألؾ فً
المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28وبحوالً ( )134ألؾ فً منطقة الٌورو.
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وقد ّ
تركز أقل معدل للبطالة ،خالل شهر دٌسمبر  ،2017فً جمهورٌة الجٌك ( ،)%2.3ومالطا
وألمانٌا ( %3.6لكل منهما) .أما أعلى معدل للبطالة فقد ّ
تركز فً الٌونان ( %20.7حسب أرقام
ّ
المعدلة موسمٌا خالل
أكتوبر  ،)2017ثم إسبانٌا ( .)%16.4وٌوض الشكل ( )6معدالت البطالة
شهر دٌسمبر .2017
شكل ( :)6معدالت البطالة فً شهر دٌسمبر 2017
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