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مقدمة
ٌشمل تقرٌر شهر مارس ،8105 ،عرضا ،فً القسم االول ،لتطورات أسعار صرف الدوالر
األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،تجاه الدٌنار الكوٌتً خالل الشهر المذكور .وكذلك أهم تطورات
مإشرات سوق الكوٌت لألوراق المالٌة ،والتطورات النقدٌة على شكل تطور العرض النقدي،
واصدارات السندات المحلٌة ،واتجاهات أهم المتغٌرات النقدٌة ،وتطور أسعار الخصم والفائدة .ثم
بٌان سلوك معدل التضخم بالدولة خالل شهر فبراٌر الماضً .واإلشارة ،أٌضا ،ضمن هذا القسم،
إلى أهم التطورات النفطٌة ،مثل سعر تصدٌر لنفط الكوٌتً ،ومستوى االنتاج ،وتطورات العرض
والطلب النفطً عالمٌا ،واقلٌمٌا .فً حٌن ٌهتم القسم الثانً ،بعرض وتلخٌص أهم التقارٌر الحدٌثة
الخاصة ببلدان مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة .وهنا تتم االشارة لتقرٌرٌن صادرٌن ،تباعا ،من
معهد المحاسبٌن القانونٌٌن فً المملكة المتحدة ،ومعهد التموٌل الدولً ،واشنطن .وأخٌرا ٌهتم القسم
األخٌر بآخر االصدارات االحصائٌة الرسمٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،واالتحاد االوروبً،
حول اتجاهات أهم المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة خالل شهر مارس ،أو الربع األخٌر من العام
الماضً.
أوال 4التطورات االقتصادية المحلية
 0.0تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
سجل سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر مارس ،انخفاضا طفٌفا .اذ
وصل الى ( )86695فلسا بحلول نهاٌة الشهر ،مقارنة ب ( )21198فً بداٌة الشهر .أي بنسبة
انخفاض بلغت ( .)%190ووصل الى أعلى مستوى ،خالل الشهرٌ ،عادل ( )21198فلسا ،وأدنى
مستوى عند ( )86698فلسا.
وتعرض سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة  5-0مارس ،بفعل عدد
من التطورات .حٌث أفاد كبٌر االقتصادٌٌن فً شركة جولدمان ساكس بؤن قرار الرئٌس بفرض
تعرٌفة جمركٌة على واردات الصلب واأللومنٌوم قد ٌإدي إلى الخروج من النافتا .حٌث أن فرض
تعرٌفة بمعدل ( )%82على الصلب ،و()01على األلومنٌوم ،سٌمثل أكبر قٌد تجاري لغاٌة اآلن.
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وأشار بعض المراقبٌن إلى أن تكلفة الفائدة على الدٌن األمرٌكً هً أحد االسباب الرئٌسٌة وراء
إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاٌة على مدى العقد الماضً ،األمر الذي قد ٌإدي لكارثة اقتصادٌة،
فً ظل اتجاه السٌاسة النقدٌة األمرٌكٌة نحو رفع أسعار الفائدة .وعلٌه ،قد ٌصل الدٌن العام إلى
( )0392ترلٌون دوالر عام  .8181باإلضافة الى انخفاض الطلبات الجدٌدة على السلع المصنعة فً
الوالٌات المتحدة بنسبة ( )%091فً شهر ٌناٌر  .8105وٌعتبر ذلك أكبر انخفاض خالل الستة
أشهر الماضٌة.
ومن جانب آخر ،أفاد االحتٌاطً الفٌدرالً بؤن التهدٌد بتطبٌق التعرٌفات الجمركٌة الحمائٌة ٌشكل
حالة من عدم الٌقٌنٌ ،متد أقرها الى جمٌع الشركاء التجارٌٌن مثل المكسٌك ،وكندا ،وحتى الوالٌات
المتحدة .كما شهدت تكالٌف العمالة فً الوالٌات المتحدة ارتفاعا بنسبة ( )%892على أساس سنوي.
وهً نسبة اكبر من المتوقع فً الربع الرابع من العام الماضً ،رغم انخفاض إنتاجٌة العمال .االمر
الذي ٌترتب علٌه احتمال ارتفاع تدرٌجً فً معدل التضخم .وشهد ،كذلك ،العجز عجز الحساب
التجاري األمرٌكً ارتفاعا بنسبة ( ،%)291او ما ٌعادل ( )2393ملٌار دوالر فً ٌناٌر ،8105
ولٌصل إلى أعلى مستوى له فً تسع سنوات .ورافق ذلك انخفاض العجز مع الصٌن بشكل حاد.
مما ٌشٌر إلى أن السٌاسات التجارٌة الحمائٌة األمرٌكٌة قد أثرت على العجز.
وارتفع سعر صرف الدوالر األمرٌكً ،وانخفض الٌورو مقابل الدٌنار ،خالل الفترة  08- 5مارس.
فً حٌن شهدت الفترة  02-08مارس انخفاضا لسعر صرف الدوالر ،وذلك بعد أن ارتفعت أسعار
السلع االستهالكٌة ،على أساس سنوي ،بنسبة ( )%198خالل شهر فبراٌر الماضًٌ .إكد ذلك
ارتفاع مإشر أسعار المستهلكٌن بنسبة ( ،)%898واٌضا ارتفاع أسعار المنتجٌن األمرٌكٌٌن بنسبة
( )%198خالل شهر فبراٌر الماضً .مع اتجاه عدد األمرٌكٌٌن الذٌن تقدموا للحصول على إعانات
البطالة بمقدار( )1آالف طلب ،ولٌصل اإلجمالً إلى ( )883ألف طلب فً  01مارس .كما ارتفعت
أسعار الواردات األمرٌكٌة بنسبة ( )%191فً شهر فبراٌر الماضً .وساهم انخفاض أسعار النفط
فً تحٌٌد أثر الزٌادة فً تكلفة السلع الرأسمالٌة ،منذ عام  ،8115األمر الذي قد ٌساهم فً ارتفاع
معدل التضخم لعام .8105
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واتجه سعر صرف الدوالر ،خالل الفترة  80-02مارس ،الى االرتفاع .حٌث ارتفع اإلنتاج
الصناعً األمرٌكً بنسبة ( )%090خالل شهر فبراٌر الماضً ،وهً أكبر زٌادة منذ أربعة أشهر.
وذلك ٌعود الى انتعاش البناء المرتبط بالطقس ،وارتفاع اإلنتاج من حقول النفط والغاز .مع اتجاه
ارتفاع مبٌعات المنازل األمرٌكٌة ،فً فبراٌر الماضً ،بنسبة ( ،)%291لتصل إلى ( )2921ملٌون
وحدة ،مدعومة بالمكاسب الكبٌرة فً المناطق الجنوبٌة والغربٌة .علما بؤنه ال ٌزال النقص فً
المنازل فً السوق ٌمثل عقبة فً موسم بٌع الربٌع.
اما خالل الفترة  84- 80مارس ،فقد انخفض سعر صرف الدوالر .حٌث أفادت وزارة الخارجٌة
الصٌنٌة بؤن الصٌن ترغب فً اجراء محادثات مع الوالٌات المتحدة لحل خالفاتها بشؤن التجارة،
مع تنامً القلق بشؤن حرب تجارٌة محتملة بٌن أكبر اقتصادٌن فً العالم ،وذلك لسعً اإلدارة
األمرٌكٌة الى خفض التعرٌفة الجمركٌة على السٌارات االمرٌكٌة ،لخفض الفائض التجاري الصٌنً
مع الوالٌات المتحدة.
وارتفع ،خالل الفترة  20-84مارس ،سعر صرف الدوالر مقابل الدٌنار .حٌث خفت المخاوف من
حرب تجارٌة شاملة ،وإمكانٌة أن تإدي المفاوضات إلى حل الخالفات التجارٌة ،الذي شجع
المستثمرٌن على شراء المزٌد من الدوالر .وٌبٌن الشكل ( )0حركة سعر صرف الدوالر األمرٌكً
مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة  20-0مارس.8105 ،
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شكل ( )1سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – مارس 2018

وعند التطرق الى تطورات سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتًٌ ،الحظ ارتفاع سعر
الصرف ،خالل شهر مارس ،لٌصل نهاٌة الشهر إلى ( )23692فلس ،مقارنة مع بداٌة الشهر،
( )83390فلس ،أي بنسبة ارتفاع  .%196علما بؤن أعلى سعر صرف وصل الٌه الٌورو ،خالل
الشهر ،هو ( )24895فلس ،أما أدنى مستوى فكان ( )23390فلس.
وتعرض سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة  5-0مارس ،لالرتفاع ،بعد
انتخابات إٌطالٌا غٌر الحاسمة فً عطلة نهاٌة األسبوع ،وإنشاء حكومة ائتالفٌة فً ألمانٌا التً
خففت من عدم الٌقٌن السٌاسً فً منطقة الٌورو .باإلضافة الى قٌام البنك المركزي األوروبً
بإلغاء تعهد طوٌل األمد بزٌادة مشترٌات السندات إذا لزم األمر ،مما حفز المستثمرون ،مرة أخرى،
على شراء الٌورو.
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أما خالل الفترة  00-6مارس فقد انخفض سعر صرف الٌورو إثر مخاوف حول قرار الرئٌس
األمرٌكً فرض رسوم على الواردات االمرٌكٌة من الصلب وااللومنٌوم .وأشارت مفوضة االتحاد
األوروبً للشإون التجارٌة ،سٌسٌلٌا مالمستروم ،وفً مإتمر صحفً ،الى ان االتحاد األوروبً
ٌعمل على اقناع االدارة االمرٌكٌة فً ان ٌتم استبعاد االتحاد األوروبً من تطبٌق اإلجراءات
الحمائٌة .كما طالبت المستشارة األلمانٌة ،انغٌال مٌركل ،االوروبٌٌن بتوحٌد صفوفهم ازاء السٌاسة
التجارٌة االمرٌكٌة الجدٌدة.
فً حٌن اتجه سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار ،الفترة  06-08مارس ،لالرتفاع بعد ظهور بٌانات
إٌجابٌه .االمر الذي عكس تحسن معدل التوظٌف فً االتحاد األوروبً ،بنسبة ( )%093خالل عام
 .8104علما بؤن معدل التوظٌف فً االتحاد األوروبً قد ارتفع بنسبة ( )%18فً الربع األخٌر
من عام  8104مقارنة بالربع السابق .كما ساهم تدنً سعر الفائدة ،فً منطقة الٌورو ،فً ارتفاع
معدل االستهالك بؤلمانٌا ،وبنسبة ( )%293عام  .8104واتجه الٌورو ،فً نهاٌة األسبوع ،نحو
االنخفاض ،عاكسا الخوف من فرض تعرٌفة جمركٌة على الواردات االمرٌكٌة من الصلب
وااللومنٌوم.
أما الفترة  84-81مارس ،فقد شهدت ارتفاعا فً سعر صرف الٌورو .وذلك النتعاش الرهانات بؤن
البنك المركزي األوروبً قد ٌرفع أسعار الفائدة فً وقت أقرب مما كان ٌعتقد سابقا .واتفق وزٌر
التجارة األمرٌكً ،وٌلبر روس ،ومفوضة االتحاد االوروبً لشإون التجارة ،سٌسٌلٌا مالمستروم،
على عقد محادثات للوصول "الى نتائج مقبولة من الطرفٌن" حول التعرٌفة الجمركٌة االمرٌكٌة
على الواردات االوروبٌة من الصلب وااللمنٌوم .وكشف مسإول امرٌكً عن وقف وزارة التجارة
االمرٌكٌة تطبٌق الرسوم الجدٌدة على واردات الفوالذ وااللمنٌوم من االتحاد األوروبً ،وست دول
أخرى.
وخالل الفترة  20-28مارس ،انخفض سعر صرف الٌورو .حٌث ارتفع الناتج المحلً اإلجمالً،
فً منطقة الٌورو ،بنسبة ( )%193فً الربع الرابع من عام  ،8104مقارنة مع الربع السابق،
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وبنسبة ( )%894مقارنة مع الربع الرابع من عام  .8103كما بلغ معدل التضخم السنوي لمنطقة
الٌورو ( )%090فً فبراٌر  ،8105منخفضا عن معدل شهر ٌناٌر من نفس العام ،والبالغ
( .)%092وٌبٌن الشكل ( )8حركة سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة 20-0
مارس.8105 ،
شكل ( )2سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً  -مارس 2018

وعند تناول تطورات سعر صرف الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر مارس،
ٌالحظ وصول هذا السعر ،نهاٌة الشهر المذكور ،الى ( )188.8فلس ،مقارنة مع (  )10895فلس
فً بداٌة الشهر .أي بنسبة ارتفاع ( .)%892وكان أعلى مستوى وصله سعر الصرف ،خالل
الشهر ،هو ( )%18296فلس ،وأقل مستوى األدنى هو ( )10895فلس.
ارتفع سعر الصرف ،خالل الفترة  5-0مارس ،على الرغم من وجود بعض المخاوف حول خروج
برٌطانٌا من االتحاد األوربً .وذلك لخطط وتوجهات رئٌسة الوزراء البرٌطانٌة الخاصة بالتوصل
إلى اتفاق تجاري مع االتحاد األوروبً .باإلضافة الى إصدار مسودة المبادئ التوجٌهٌة لالتحاد
األوروبً ،والمتضمنة صفقات تجارٌة مستقبلٌة مع برٌطانٌا.
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واتجه سعر الصرف ،خالل الفترة 00-6مارس ،نحو االنخفاض .حٌث أظهرت بٌانات رسمٌة أن
نمو الصناعة البرٌطانٌة قد سجل انخفاضا ،منذ بداٌة عام  .8105كما صرح وزٌر التجارة الدولٌة
البرٌطانً ،السٌد لٌام فوكس ،انه سٌتوجه الى واشنطن لٌبحث مع المسإولٌن األمرٌكٌٌن إمكانٌة
اعفاء برٌطانٌا من التعرٌفة الجدٌدة على واردات الصلب واأللومنٌوم.
أما خالل الفترة  02-08مارس ،فقد ارتفع سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً .حٌث أكد وزٌر الخزانة
البرٌطانً ،السٌد فٌلٌب هاموند ،ان الدٌون العامة للدولة ستبدأ بالتراجع خالل السنة المالٌة المقبلة
بفعل تراجع االقتراض الحكومً ،وان االقتصاد البرٌطانً أصبح ٌنمو بوتٌرة أسرع.
وتعرض سعر صرف الجنٌه مقابل الدٌنار لالنخفاض ،خالل الفترة  88-16مارس .وذلك لوجود
بعض الحذر من قبل المستثمرٌن حول الفترة االنتقالٌة لخروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً .اال
انه بعد موافقة برٌطانٌا ،واالتحاد األوربً ،على فترة انتقالٌة .وفً الفترة  82-23مارس انخفض
سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً ،بعد صدور تقرٌرا عن معدل التضخم مشٌرا الى تباطإ المعدل ،فً
المملكة المتحدة ،اكبر من المتوقع فً فبراٌر  .8105كما أظهرت بٌانات رسمٌة ارتفاع معدل
البطالة ،فً برٌطانٌا ،بٌن نوفمبر  ،8104وٌناٌر.8105
فً حٌن شهدت ،الفترة  20-83مارس ،ارتفاعا بسعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً .حٌث أصبح
المستثمرون أكثر اقتناعا بؤن بنك انجلترا سوف ٌرفع أسعار الفائدة فً ماٌو  ،8105كما أظهرت
بٌانات رسمٌة أن أجور العمال البرٌطانٌٌن تنمو بؤعلى معدل لها منذ ما ٌقرب من عامٌن ونصف.
واتجه سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً لالنخفاض ،فً نهاٌة األسبوع ،بعد أن انتعش الدوالر
األمرٌكً ،وظهور بٌانات تشٌر إلى أن مبٌعات التجزئة البرٌطانٌة تتراجع فً مارس ألول مرة منذ
خمسة أشهر .وٌوضح الشكل ( )2حركة سعر الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة
 20- 0مارس.8105 ،
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شكل ( )3سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً  -مارس 2018

 8.0تطورات سوق األوراق المالية
سجل المإشر السعري فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة انخفاضا ،خالل شهر مارس ،بنسبة
( ،)%893حٌث وصلت قٌمة المإشر ،مع نهاٌة الشهر ،إلى( )3322911نقطة .فً حٌن ارتفع
المإشر الوزنً بنسبة ( ،)%192لٌصل إلى ( )102945نقطة .أما مإشر كوٌت  ،فقد ارتفع بنسبة
( ،)%091ولٌصل إلى ( )640914نقطة.
وتعرضت مإشرات البورصة الثالثة ،خالل األسبوع األول من شهر مارس ،لالنخفاض ،وذلك
لتدنً مستوى السٌولة فً السوق ،والتً وصلت ،فً إحدى الجلسات ،إلى ( )4925ملٌون دٌنار،
وللمضاربات على األسهم الصغٌرة ،ولعملٌات جنً األرباح.
وانخفض ،فً األسبوع الثانً من شهر مارس ،المإشر السعري ،بسبب ضغوط البٌع على األسهم
الصغٌرة ،وعملٌات المضاربات على األسهم الخاملة .فً حٌن ارتفعت قٌمة مإشري الوزنً
10

وكوٌت  ،02بسبب عملٌات الشراء على األسهم القٌادٌة ،خصوصا األسهم التً أعلنت أرباح جٌدة
لعام .8104
وسجل مإشري السعري والوزنً ،فً األسبوع الثالث من شهر مارس ،انخفاضا ،فٌما سجل مإشر
كوٌت  02اتجاها لالرتفاع .وذلك نتٌجة النخفاض قطاع الصناعة والبنوك والعقار والخدمات
المالٌة.
وفً نهاٌة شهر مارس انخفض المإشر السعري ،وارتفع مإشري الوزنً وكوٌت  .02حٌث
وصلت القٌمة المتداولة فً الجلسة األخٌرة إلى ( )8898ملٌون دٌنار ،وبلغ عدد الصفقات ()27441
صفقة .وٌوضح الشكل ( )1إغالق المإشر السعري لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة خالل الفترة - 0
 20مارس.8105 ،
شكل ( )4إقفاالت المإشر السعري لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة  -مارس 2018
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 3.0التطورات النقدية والمصرفية
وتضمنت التطورات النقدٌة ،خالل شهر مارس  ،8105قٌام بنك الكوٌت المركزي ٌرفع سعر
الخصم بواقع ربع نقطة مئوٌة لٌصبح ( ،)%291بدال من ( ،)%8942ابتداء من  88مارس 8105
كما قام البنك بإصدار سندات وتورق بقٌمة ( )811ملٌون دٌنار كوٌتً ،ألجل  2شهور ،وبمعدل
عائد ( ،)%.8982وبقٌة ( )031ملٌون ،ألجل  2شهور وبعائد (.)%891
كما شهد العرض النقدي ،بالمفهوم الواسع ( )M2انخفاضا فً السوق المحلً بنسبة (،)%098
خالل شهر ٌناٌر  ،8105مقارنة بشهر دٌسمبر .8104حٌث وصلت قٌمة هذا العرض إلى
( )23936ملٌار دٌنار .وانخفضت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة بنسبة ( )%195لتصل
إلى نحو ( )28910ملٌار دٌنار ،وانخفضت ،كذلك ،ودائع العمالت األجنبٌة بنسبة ( )%191الى
نحو( )8930ملٌار خالل شهر ٌناٌر.8105
اما أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن فقد شهدت ،هً األخرى ،انخفاضا ،فً شهر ٌناٌر 8105
عن الشهر السابق ،بنسبة ( ،)%192حٌث وصلت إلى نحو ( )22988ملٌار دٌنار .بٌنما انخفض
االئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة ،خالل نفس الشهر لٌصل إلى ( )0982ملٌار
دٌنار ،واتجهت القروض الشخصٌة لالنخفاض ،أٌضا ،خالل الشهر المذكور ،وبنسبة (،)%192
ولتصل إلى ( )01966ملٌار دٌنار .
أما مطالبات البنوك المحلٌة مجتمعة على البنك المركزي ،والمتمثلة بسندات الخزٌنة العامة ،فقد
استقرت ،خالل شهر ٌناٌر 8105 ،عند نفس المستوى الذي كانت علٌه فً الشهر السابق ،أي عند
( )896ملٌار دٌنار .بٌنما انخفضت ودائع األجل لدى البنك المركزي بنسبة ( )%693إلى نحو
( )1961ملٌار دٌنار .فً حٌن ارتفع إجمالً موجودات البنك المركزي بنسبة ( )%196إلى نحو
( )6933ملٌار دٌنار .أما أسعار الفائدة على الودائع ألجل بالدٌنار الكوٌتً قد ارتفعت ألجل شهر
واحد بنسبة ( )%593لتصل إلى ( ،)%0943وارتفعت ألجل ثالثة أشهر لتصل الى (،)%096
12

وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع ألجل ستة أشهر لتصل إلى ( )%8912وارتفعت ألجل 08
شهر لتصل الى (.)%8905
 1.0معدل التضخم
انخفض الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن الى ( )008.5خالل شهر فبراٌر ،)011=8102( 8105
نظرا النخفاض معدل التضخم لمجموعة األغذٌة والمشروبات ( ،)%1923والكساء وملبوسات القدم
( ،)%1.33واالتصاالت ( ،)%1.0والترفٌهٌة والثقافٌة ( .)%1906فً حٌن ارتفعت كل من
مجموعة السجائر والتبغ ( )%0925والمفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة ( ،)%1904والنقل
( ،)%1915والسلع والخدمات المتنوعة (.)%1916
واستقرت مجموعة خدمات المسكن ،والصحة ،والتعلٌم ،والمطاعم والفنادق ،كما كانت علٌه فً
الشهر السابقٌ ،ناٌر  .8105أما معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع فً فبراٌر  8105بنسبة
( ،)%195وٌوضح الجدول ( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم
القٌاسً ألسعار المستهلك فً الكوٌت ،على أساس سنوي.
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الجدول ( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم القٌاسً ألسعار
المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي
نسبة التغير Change %
األوزان
weights

فبراير 8101

يناير8102

فبراير 8102

الشهرية

السنوية

Feb-17

Jan-18

Feb-18

monthly

annual

1000.0

111.9

112.9

112.8

-0.09

0.80

167.06

108.0

107.7

107.1

-0.56

-0.83

السجائر والتبغ

3.33

111.7

114.2

116.0

1.58

3.85

الكساء وملبوسات القدم

80.33

104.0

106.1

105.4

-0.66

1.35

خدمات المسكن

332.12

118.0

117.4

117.4

0.00

-0.51

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

114.33

113.7

115.6

115.8

0.17

1.85

الصحة

14.80

104.0

103.7

103.7

0.00

-0.29

النقل

75.42

116.9

118.5

118.6

0.08

1.45

االتصاالت

39.77

100.1

101.2

101.1

-0.10

1.00

الترفيهية والثقافية

38.45

98.2

103.9

103.7

-0.19

5.60

التعليم

41.86

116.9

117.9

117.9

0.00

0.86

المطاعم والفنادق

34.15

117.2

121.1

121.1

0.00

3.33

السلع والخدمات المتنوعة

58.38

100.7

107.6

107.7

0.09

6.95

باستثناء األغذية والمشروبات

832.94

112.6

114.0

114.0

0.00

1.24

باستثناء خدمات السكن

667.88

108.8

110.7

110.5

-0.18

1.56

باستثناء األغذية و السكن

500.82

109.0

111.7

111.7

0.00

2.48

المجموعات الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
األغذية والمشروبات

 1.0التطورات النفطية
وصل إنتاج دولة الكوٌت من النفط الخام منتصف شهر فبراٌر  2018إلى ( )2.7ملٌون
برمٌلٌ/وم ،والذي ٌمثل حوالً ( )%8.3من إنتاج أوبك –  .13مقارنة مع إنتاج المملكة العربٌة
السعودٌة الذي وصل إلى ( )9.880ملٌون برمٌلٌ /وم (حوالً  %30.6من مجموع إنتاج أوبك –
 ،)13ومقارنة بإنتاج العراق ( )4.430ملٌون برمٌلٌ /وم (حوالً  %13.7من إنتاج أوبك –
 ،)13وإٌران ( )3.830ملٌون برمٌلٌ /وم (حوالً  %11.8من إنتاج أوبك –  ،)13واإلمارات
( )2.8ملٌون برمٌلٌ /وم (حوالً  %8.6من إنتاج أوبك –  .)13وٌؤتً مستوى إنتاج دولة الوٌت
فً المرتبة الخامسة ،بعد الدول المذكورة أعاله .أما أسعار نفط الكوٌت – تصدٌر فقد وصل فً
منتصف فبراٌر  18( 2018فبراٌر) إلى ( )65.7دوالر /برمٌل ،مقارنة مع متوسط سعر سلة
14

أوبك البالغ ( )66.9دوالر /برمٌل ،والنفط العربً الخفٌف البالغ ( )67.4دوالر /برمٌل ،والبصرة
خفٌف البالغ ( )66.1دوالر /برمٌل.
علما بؤن سعر سلة أوبك المرجعٌة ) (ORBقد انخفض فً فبراٌر  ،2018وعلى أساس شهرٌن،
بحوالً ( .)%5.0حٌث انخفض هذا السعر وألول مرة منذ ستة أشهر الماضٌة لٌصل إلى متوسط
قدره ( )63.48دوالر /برمٌل .إال أن هذا السعر الزال أعلى من نظٌره السائد قبل سنتٌن .أما
على المستوى السنوي فإن سعر هذه السلة ٌعتبر أعلى بنسبة ( )%12.37من ذلك السائد قبل سنة.
وٌوضح الشكل ( )5ملخصا ألهم تطورات األسعار النفطٌة لدولة الكوٌت خالل الفترة فبراٌر
 – 2017فبراٌر .2018
شكل ( )5التغٌر النسبً فً اسعار نفط التصدٌر لدولة الكوٌت
فبراٌر - 2017فبراٌر2018
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 1.0تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية
أشار تقرٌر شهر مارس  2018لمنظمة أوبك إلى إعادة النظر بنمو الطلب العالمً لعام 2017
باتجاه االرتفاع بـ ( )23ألف برمٌلٌ /وم ،وذلك اعتمادا على تقٌٌم الطلب بشهر فبراٌر لٌعكس آخر
تحدٌث للبٌانات .وبذلك ٌكون الطلب العالمً لعام  2017عند متوسط ٌقدر بـ ( )97.04ملٌون
برمٌلٌ /وم .فً حٌن تم التنبإ بنمو الطلب العالمً على النفط ،لعام  ،2018بحوالً ()1.60
ملٌون برمٌلٌ /وم ،والذي ٌعتبر أعلى بقلٌل من تنبإات شهر فبراٌر .وذلك ٌكون إجمالً الطلب
العالمً المقدر لعام  2018حوالً ( )98.63ملٌون برمٌلٌ ،وم .مع إعادة النظر بطلب بلدان
منظمة التعاون االقتصادي األوروبً ،خالل الربع األول من عام  ،2018بنمو قدره ()0.32
ملٌون برمٌلٌ /وم لعام  .2018أما فً حالة البلدان غٌر األعضاء فً المنظمة ،فقد تم تعدٌل نمو
الطلب بـ ( )20ألف برمٌلٌ /وم للربع األول من عام  2018ولٌصل النمو إلى ( )1.27ملٌون
برمٌلٌ /وم عام .2018
أما من جانب عرض النفط العالمً ،فقد تم ،أٌضا ،إعادة النظر بعرض الدول غٌر األعضاء فً
أوبك ،لعام  ،2017بمقدار ( )0.01ملٌون برمٌلٌ /وم عن تلك السائدة فً تقدٌرات شهر فبراٌر.
وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو ،فً هذه البلدان ،فسً الربع الرابع من عام  .2017أما فٌما ٌخص
عام  2018فقد تم إعادة تقدٌر العرض ،للدول غٌر األعضاء فً أوبك ،بارتفاع بلغ ( )0.28ملٌون
برمٌلٌ /وم .وبذلك ٌكون مجموع عرض هذه الدول ( )59.53ملٌون برمٌلٌ /وم .وٌعود رفع
تقدٌر العرض النفطً للدول غٌر األعضاء فً أوبك إلى ارتفاع اإلنتاج النفطً لهذه الدول ،فً
الربع األول من عام  2018بـ ( )0.18ملٌون برمٌلٌ /وم.
أما فٌما ٌخص تقرٌر وكالة الطاقة الدولٌة فٌعتقد بؤن الطلب العالمً على النفط سٌرتفع بـ ()1.5
ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،2018لٌصل إلى ( )99.3ملٌون برمٌلٌ /وم ،وبارتفاع ٌقدر بـ ()0.1
ملٌون برمٌلٌ /وم عن آخر تنبإ .مع بقاء األرقام المقدرة إلجمالً الطلب العالمً على النفط ،لعام
 ،2017عند ( )97.8ملٌون برمٌلٌ /وم .مع رفع الطلب المتوقع لدول التعاون االقتصادي
األوروبً بـ ( )240كٌلو برمٌلٌ /وم عام  .2018مع مسإولٌة تحول قطاعات الطاقة فً كل من
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العراق ،وباكستان نحو الغاز الطبٌعً ،عن خفض تقدٌرات الطلب فً الدول غٌر األعضاء فً
منظمة التعاون االقتصادي األوروبً بـ ( )150كٌلو برمٌلٌ /وم.
أما فٌما ٌخص العرض النفطً العالمً ،فٌشٌر تقرٌر وكالة الطاقة إلى أن تقدٌر العرض لشهر
فبراٌر والبالغ ( )97.9ملٌون برمٌلٌ /وم قد تم رفعه بـ ( )0.7ملٌون برمٌلٌ /وم بفعل ارتفاع
اإلنتاج فً الدول غٌر األعضاء بمنظمة أوبك .حٌث ٌتوقع أن ٌساهم ارتفاع النمو االقتصادي
بالوالٌات المتحدة ،عام  ،2018فً زٌادة اإلنتاج النفطً فً الدول غٌر األعضاء فً أوبك بـ
( )1.8ملٌون برمٌلٌ /وم ،مقارنة بـ ( )760كٌلو برمٌلٌ /وم عام  .2017وٌشٌر التقرٌر ،أٌضا،
إلى أن إنتاج منظمة أوبك قد انخفض فً شهر فبراٌر  2018لٌصل إلى ( )32.1ملٌون برمٌلٌ/وم
بسبب انخفاض اإلنتاج فً كل من فنزوٌال ،واإلمارات .ومع توقع ارتفاع الطلب على نفط أوبك
لٌصل الطلب إلى ( )32.6ملٌون برمٌلٌ /وم.

ثانيا 4التطورات االقتصادية اإلقليمية
 0.8تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز
ٌشٌر تقرٌر المعهد الربع سنوي ،والخاص بالربع األول من عام  ،2018إلى عدد من التطورات
االقتصادٌة لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة .وحسب تقدٌرات المعهد فإن دول المجلس قد
حققت نمواٌ ،قدر بحوالً ( )%0.1عام  ،2017وهو األقل منذ عام  .2009إال أنه من المتوقع
أن ٌنتعش النمو عام  2018بفعل تحسن أسعار النفط .وعلٌه ٌتوقع أن ٌصل معدل النمو عام
 ،2018إلى ( )%2.4فً دول المجلس وٌشٌر التقرٌر إلى حالتً المملكة العربٌة السعودٌة،
وسلطنة عمان.
وبقدر تعلق األمر باألوضاع االقتصادٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،فإنها تشهد تحوالت هٌكلٌة
اقتصادٌة ،واجتماعٌة .وعلى الصعٌد االقتصادي بدأ العمل بضرٌبة القٌمة المضافة ( )%5منذ
األول من ٌناٌر العام الجاري .باإلضافة إلى إجراءات لمحاربة الفساد بهدف تعظٌم الحٌز المالً
(والذي قدره النائب العام بحوالً  100ملٌار دوالر) .وٌتوقع التقرٌر أن تحقق المملكة معدل نمو
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ٌعادل ( )%2.0عام  2018مقارنة بمعدل النمو البالغ ( )%0.7عام  .2017علما بؤن توقع
تحسن النمو ٌعتمد أساسا على تحسن أسعار النفط ،وإجراءات الضبط المالً المتبعة بالمملكة منذ
نهاٌة عام  .2014علما ،أٌضا ،بؤن نمو القطاع النفطً انكمش عام  2017بحوالً ()%3.0
بسبب التزام المملكة بخفض مستوٌات إنتاج هذا القطاع .كما أن تمدٌد فترة اتفاق منظمة أوبك
لخفض اإلنتاج لنهاٌة عام  2018سٌضع قٌدا على نمو القطاع النفطً لٌصل إلى ( )%1.1عام
 .2018إال أن هذا الضغط فً مجال اإلنتاج ٌتم تعوٌضه حالٌا من خالل تحسن أسعار النفط.
باإلضافة إلى توقع أن تصل طاقة إنتاج "مصنع جٌزان" لتكرٌر النفط إلى ( )400الف برمٌلٌ /وم.
أما القطاع غٌر النفطً فقد أثبت مرونته العام الماضً ،2017 ،رغم البٌئة االقتصادٌة غٌر
المشجعة ،سواء على شكل انخفاض أسعار النفط ،أو اإلجراءات المرتبطة بالسٌاسة المالٌة .وما
ترتب على ذلك من نمو هذا القطاع فً حدود ( )%1.0عام  .2017إال أن التقرٌر ٌتوقع تحسن
النمو لٌصل إلى ( )%2.6عام  ،2018مدعما بسٌاسة مالٌة توسعٌة ،ومبادرات حكومٌة لصالح
النمو.
وأعلنت المملكة ارتفاعا باإلنفاق ،شامال اإلنفاق االستثماري الذي من المزمع أن ٌرتفع بـ ()%14
على أساس سنوي .ومن المتوقع ،أٌضا ،تنشٌط القطاع غٌر النفطً ،من خالل ضخ نحو ()19.2
ملٌار دوالر (ما ٌعادل  %2.6من الناتج المحلً اإلجمالً) .وٌشمل هذا المبلغ استثمارات موجهة
للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة ،والبنٌة األساسٌة ،وقروض إسكانٌة ،ومشروعات اقتصادٌة،
وتموٌل صادرات ،وغٌرها.
هذا باإلضافة إلى ضخ حوالً ( )50ملٌار لاير من صندوق التنمٌة الوطنٌة ،وحوالً ( )83ملٌار
لاير من صندوق االستثمار العام ،بهدف إنعاش اإلنفاق العام .إال أن التقرٌر ٌستدرك بالقول بؤن
هناك العدٌد من التحدٌات الزالت قائمة مثل ارتفاع تكلفة المعٌشة للقطاع العائلً (ضرٌبة القٌمة
المضافة ،وارتفاع تكلفة الطاقة) ،وارتفاع تكلفة المدخالت فً أنشطة األعمال ،وعدم االستقرار
اإلقلٌمً .وٌتوقع التقرٌر أن ٌصل معدل التضخم إلى حوالً ( )%4عام  .2018وقد أعلنت
المملكة عدد من اإلجراءات لتخفٌف الضغط المعٌشً ،على الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل
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(منح مخصصات لهذه الفئات تعادل  266دوالر للعاملٌن بالحكومة) .وأن هذه اإلجراءات مرتبطة
بسنة واحدة .وفً حالة استمرارها ،فقد تسهم ،سلبا ،فً مصادرة الجهود الرامٌة إلى ترشٌد اإلنفاق.
وٌوضح الشكل ( )1معدالت نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقٌة لألعوام .2018 – 2005
شكل ( :)1معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً للمملكة العربٌة السعودٌة
()2019 – 2005

تنبإ
نمو الناتج سنوٌا ()%

الناتج المحلً اإلجمالً

غٌر نفطً

نفطً

وٌتطرق التقرٌر ،بعد ذلك ،إلى حالة سلطنة عمان ،والذي ٌتوقع لها أن تشهد عاما قادما أفضل
اقتصادٌا .وذلك بفعل تحسن أسعار النفط ،وتعزٌز إنتاج الغاز باإلضافة إلى استمرار العمل
ببرنامج "تنفٌذ" ،وهو البرنامج الخاص بتنوٌع مصادر الدخل اعتمادا على خمسة قطاعات:
الصناعة التحوٌلٌة ،والنقل واللوجستٌات ،والسٌاحة ،والخدمات المالٌة ،والتشغٌل (رغم أن االقتصاد
الزال ٌعتمد فً موازنته على اإلٌرادات النفطٌة التً تشكل حوالً  %70من إجمالً اإلٌرادات).
وقد وصل معدل النمو الحقٌقً ،فً السلطنة ،عام  2017إلى حوالً ( )%0.2متؤثرا باالنكماش
المالً ،وانهٌار أسعار النفط.
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ورغم كون السلطنة غٌر عضو فً منظمة أوبك ،إال أنها التزمت بخفض اإلنتاج ( .)%3وهو
األمر الذي ساهم ،ولو نسبٌا ،فً تحسن أسعار النفط حالٌا .كما أن البدء بإنتاج الغاز من حقل
"خزان" ،فً سبتمبر  ،2017سٌساهم باالنتعاش االقتصادي .ومن البرامج الداعمة لإلصالح
االقتصادي بالسلطنة هً "رإٌة  "2020والتً تعتمد على االهتمام بخمسة قطاعات (مشار إلٌهم
أعاله) بهدف تقلٌل االعتماد على النفط .إال أن هذه القطاعات تتعرض لضغوط بسبب تحدٌات بٌئة
األعمال .ومع ذلك فإن بعض هذه القطاعات شهدت تطورا نسبٌا مثل قطاع السٌاحة ،والذي تبلغ
مساهمته المستهدفة عام  2020حوالً ( )%3من الناتج المحلً اإلجمالً ،وبارتفاع عن ()%2.8
السائدة عام  .2016ورغم انخفاض أعداد السائحٌن عام  ،2017إال أن ارتفاع إنفاق السائحٌن قد
عوض النقص فً أعدادهم .وٌوضح الشكل ( )2معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً لألعوام
.2019 – 2001
شكل ( :)2معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً لسلطنة عمان
()2019 – 2001

تنبإ
نمو الناتج سنوٌا ()%

الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا
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ومن ناحٌة أخرى ،تحاول السلطات المعنٌة أن تعالج مشكلة البطالة من خالل عدة آلٌات ،منها وقف
تشغٌل العمالة الوافدة فً عشرة قطاعات .ورغم أن هذا اإلجراء هو إجراء إصالحً مرتبط
باألجل القصٌر ،إال أنه ساعد فً العمل على توفٌر ( )25ألف فرصة عمل للعمانٌٌن بالقطاع
الخاص (ٌعمل أقل من  %10من قوة العمل العمانٌة بالقطاع الخاص).
وٌعتقد التقرٌر بؤن القوة الشرائٌة للقطاع العائلً ستظل مقٌدة ،خاصة ضمن فئات الدخل األقل،
وذلك رغم تؤجٌل العمل بضرٌبة القٌمة المضافة لغاٌة عام  .2019وذلك ٌعود إلى ارتفاع األسعار
بسبب زٌادة أسع ار البنزٌن ،وإزالة الدعم .كما أن زٌادة الرسوم قد ٌفاقم من ضعف القدرة الشرائٌة
عام  .2018ورغم جهود التنوٌع (ضمن القطاعات الخمسة) إال أن االقتصاد الزال متؤثرا
باإلٌرادات النفطٌة .وفً ظل توقع نفاذ المخزون النفطً خالل الـ ( )15سنة القادمة ،فإن من شؤن
ذلك أ ن ٌزٌد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة .وٌتوقع التقرٌر أن ٌستمر عجز الموازنة،
فً ظل الظروف الحالٌة ،رغم إجراءات الضبط المالً.
 8.8اقتراح مفهوم التدفقات الرأسمالية "األساسية"
اعتمادا على مفهوم معدل "التضخم األساسً  ،"Core Inflationوالذي ٌستبعد من سلة السلع
والخدمات تلك البنود سرٌعة التقلبات بالسعر ،مثل السلع الزراعٌة ،والطاقة ،تقترح أحد إسهامات
"معهد التموٌل الدولً" ،واشنطن ،الصادرة فً  7مارس  ،2018تطبٌق نفس الفكرة على تدفقات
رأس المال بمٌزان المدفوعات ،وتطبٌق ذلك على حالة المملكة العربٌة السعودٌة .وذلك انطالقا من
كون أن أغلب التدفقات الرأسمالٌة للخارج هً ذات صفة رسمٌة ،وذلك فً حالة إصدار الدولة
للسندات السٌادٌة ،أو من خالل تدفقات األموال الخاصة بالصنادٌق السٌادٌة للخارج .وقام المعهد
بتطبٌق هذا المفهوم "التدفقات الرأسمالٌة األساسٌة  "Core Capital Flowsعلى حالة المملكة،
مع التركٌز على التدفقات الرأسمالٌة غٌر المرتبطة بالقروض الخارجٌة الحكومٌة .وبناء على ذلك،
أوضحت المنهجٌة المقترحة بؤن هناك تدفقات رأسمالٌة أساسٌة للخارج خالل عام  2016مع اتجاه
معتدل لالنخفاض فً الربع الثالث من عام ( ،2017الجدول .)1
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جدول ( :)1التنبإ اآلنً  Now Castلمٌزان المدفوعات السعودي (ملٌار دوالر)
السنوات
الحساب
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

165

135

74

-57

-24

22

43

247

223

184

44

56

99

120

النفط

338

322

285

153

137

170

198

أخرى

-91

-100

-101

-109

-81

-71

-78

رصٌد حساب الخدمات

-62

-65

-88

-74

-53

-57

-58

رصٌد حساب الدخل

11

14

17

17

16

17

17

رصٌد حساب التحوٌالت

-30

-36

-39

-45

-42

-37

-36

8

4

3

3

-1

0

2

صافً التدفقات الرأسمالٌة (شاملة السهو والخطؤ وماعدا االستثمار األجنبً المباشر)

-60

-70

-70

-62

-55

-64

-26

االحتٌاطً ( = -انخفاض)

113

69

7

-116

-81

-41
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احتٌاطٌات العملة األجنبٌة (ملٌار دوالر)

641

710

719

604

526

487

--

سعر برمٌل نفط برنت (دوالر)

112

109

99

52

44

54

66

الحساب الجاري:
رصٌد الحساب التجاري:

صافً االستثمار األجنبً المباشر
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وٌوضح الجدول ،أعاله ،تحسنا كبٌرا فً الحساب الجاري عام  .2017وٌقدر المقترح فائض
الحساب الجاري لعام  2017بنحو ( )22ملٌار دوالر ،وبارتفاع عن ( )-24ملٌار دوالر السائد
عام  .2016وٌعكس هذا التحسن االنتعاش المقدر بـ ( )30ملٌار دوالر بالصادرات النفطٌة (ٌقدر
المقترح بؤن ارتفاع أسعار النفط بعشرة دوالرات ٌنعكس على الحساب الجاري بحوالً  30ملٌار
دوالر ،وبحوالً  10ملٌار دوالر على شكل تحسن فً الرصٌد السلعً غٌر النفطً ،عاكسا
الخفض فً الواردات) .إال أن المقترح ٌعكس ،أٌضا ،تباطإا فً الخسارة فً االحتٌاطً الرسمً،
من خالل التحسن فً الحساب الجاري .وٌعكس التنبإ بوضح مٌزان المدفوعات لعام  2018تحسنا
أفضل ،فً الحساب الجاري وانعكاساته على االحتٌاطً ،باإلضافة إلى افتراض المقترح بؤن عوائد
مبٌعات حصة الحكومة فً أرامكو ستكون بٌن ( )40 – 35ملٌار دوالر هذا العام.

ثالثا 4التطورات االقتصادية العالمية
 0.3التطورات االقتصادية األمريكية
 0.0.3الناتج المحلي اإلجمالي
صدر عن مكتب التحلٌل االقتصادي فً  28مارس " ،2018التقدٌر الثالث" للناتج المحلً
اإلجمالً ،للربع األخٌر من عام  .2017وٌشٌر هذا التقدٌر أن نمو الناتج الحقٌقً بنحو ()%2.9
فً الربع الرابع ،مقارنة مع "التقدٌر الثانً" البالغ ( ،)%2.5و"التقدٌر المتقدم" البالغ (،)%2.6
كما هو موضح بالجدول ( )1أدناه.
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جدول ( :)1تقدٌرات معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً حسب التقدٌرات المختلفة
للربع الرابع  %( 2017عن الربع السابق)
التقدٌرات
المتغٌر
التقدٌر المتقدم

التقدٌر الثانً

التقدٌر الثالث

الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً

2.6

2.5

2.9

الناتج المحلً اإلجمالً اإلسمً

5.0

4.9

5.3

الدخل المحلً اإلجمالً )(GDI

--

--

0.9

متوسط الناتج اإلجمالً الحقٌقً ،والدخل المحلً اإلجمالً الحقٌقً

2.5

2.5

2.5

الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن

2.8

2.7

2.7

وٌعكس االرتفاع فً الناتج اإلجمالً الحقٌقً فً الربع الرابع  2017المساهمة اإلٌجابٌة لكل من
االستهالك الخاص ،واالستثمار الثابت السكنً وغٌر السكنً ،والصادرات ،واإلنفاق الحكومً على
المستوى المحلً والوالٌة والفٌدرالً .مع مساهمة سالبة لمخزون االستثمار الخاص ،والواردات
بطبٌعة الحال .وٌوضح الشكل ( )1معدالت نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً خالل الفترة
 2017 – 2014على أساس ربعً.
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شكل ( :)1معدالت نمو الناتج المحلً اإلجمالً والحقٌقً ،على أساس ربعً،
خالل الفترة 2017 - 2014

 8.0.3معدل التضخم
وفقا لتقدٌر مكتب إحصاءات العمل الصادر فً  11إبرٌل  ،2018فقد انخفض الرقم القٌاسً
ألسعار المستهلكٌن لجمٌع المناطق الحضرٌة ،خالل شهر مارس من نفس العام ،بحوالً (،)%0.1
وعلى أساس موسمً معدل ،وذلك بعد أن ارتفع فً فبراٌر بنحو ( .)%0.2وقد انخفض الرقم
القٌاسً للكازولٌن وبشكل ٌفوق ارتفاع األرقام القٌاسٌة الخاصة بالمساكن ،والرعاٌة الصحٌة،
واألغذٌة .مع انخفاض الرقم القٌاسً ألسعار الطاقة ،بشكل حادٌ ،قدر بنحو ( .)%4.9مع ارتفاع
الرقم القٌاسً ألسعار األغذٌة بـ (.)%0.1
أما الرق م القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،ماعدا األغذٌة والطاقة ،فقد ارتفع بنحو ( )%0.2خالل شهر
مارس ،وهو نفس االرتفاع الذي كان سائدا فً شهر فبراٌر .مع ارتفاع الرقم الخاص بكافة بنود
اإلنفاق خالل السنة ،المنتهٌة فً مارس  ،2018بحوالً ( .)%2.4وهً أكبر زٌادة منذ مارس
 .2017وٌوضح الشكل ( )2التغٌرات النسبٌة الشهرٌة فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن فً
الحضر خالل الفترة مارس  – 2017مارس .2018
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شكل ( :)2التغٌرات النسبٌة فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن فً الحضر
خالل الفترة مارس  – 2017مارس 2018

 3.0.3معدل البطالة
وفقا للتقرٌر الصادر من مكتب إحصاءات العمل فً  6إبرٌل  ،2018ارتفع عدد العاملٌن فً
القطاعات الحضرٌة بنحو ( )103ألف فً مارس .2018

مع تركز هإالء فً قطاعات

الصناعات التحوٌلٌة ،والرعاٌة الصحٌة ،والتعدٌن .كما وصل معدل البطالة فً الشهر المذكور،
مارس ،إلى حوالً ( ،)%4.1وهو نفس المعدل السائد منذ ستة أشهر ،وبشكل مستمر .فً حٌن
وصل عدد العاطلٌن عن العمل إلى حوالً ( )6.6ملٌون.
وقد وصل أعلى معدل بطالة بٌن فئة المراهقٌن ( ،)%13.5ثم السود ( ،)%6.9ثم الالتٌنٌٌن
( ،)%5.1ثم البالغٌن من الذكور ،واإلناث ( ،)%3.7ثم البٌض ( ،)%3.6وأخٌرا اآلسٌوٌٌن
(.)%3.1
أما فٌما ٌخص فترة التعطل عن العمل فقد وصل أعلى متعطلٌن ( )2.2ملٌون خالل الفترة ()5
أسابٌع وأقل ،ثم لفترة ( )5 – 4أسابٌع ،حوالً ( )2.0ملٌون ،ثم لفترة ( )27أسبوع وأكثر ،حوالً
( )1.6ملٌون ،وأخٌرا لفترة ( )26 – 15أسبوع ،حوالً ( )1.0ملٌون.
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وفٌما ٌخص التوزٌع القطاعً لالرتفاع بالتشغٌل ،فقد ارتفع العدد بالصناعات التحوٌلٌة بنحو ()22
ألف ،أغلبها فً إنتاج السلع المعمرة ( 9ألف) .علما بؤن الصناعات التحوٌلٌة استوعبت عمالة
جدٌدة خالل العام ،المنتهً فً مارس ٌ ،2018قدر بـ ( )232ألف ،تركز ثالثة أرباعها فً إنتاج
السلع المعمرة .مع ارتفاع التشغٌل فً الرعاٌة الصحٌة بحوالً ( )22ألف ،أٌضا ،والتعدٌن بـ ()9
ألف ،والصناعات االستخراجٌة النفطٌة والغاز الطبٌعً ( )2ألف ،وخدمات األعمال والخدمات
المهنٌة ( )33ألف .مع انخفاض التشغٌل فً تجارة التجزئة بـ ( )4ألف ،والتشٌٌد بحوالً ()15
ألف .وٌوضح الشكل ( )3معدل البطالة المعدل موسمٌا خالل الفترة مارس  – 2017مارس
.2018
شكل ( :)3معدل البطالة المعدل موسمٌا
خالل الفترة مارس  – 2017مارس 2018
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 8.3التطورات االقتصادية األوروبية
 0.8.3معدل التضخم
صدر من مكتب اإلحصاء األوروبً فً  4إبرٌل  2018تقدٌرات معدل التضخم لدول االتحاد
األوروبً خالل شهر مارس  .2018وأشارت التقدٌرات بؤن هذا المعدل ٌقدر أن ٌكون فً حدود
( )% 1.4خالل الشهر المذكور ،فً المنطقة األوروبٌة .وبالنظر إلى أهم المكونات المسإولة عن
هذا المعدل ،حدد المكتب كل من المجموعات التالٌة :األغذٌة ،والكحول ،والتبغ .والتً حققت أكبر
معدل التضخم ( %2.2مقارنة مع  %1.0فً شهر فبراٌر) .تلٌها مجموعة الطاقة ( %2.0فً
مارس مقارنة مع  2.1فً فبراٌر) ،ثم الخدمات ( ،%1.5و ،%1.3تباعا) ،ثم السلع الصناعٌة
غٌر المرتبطة بالطاقة ( ،%0.2و ،%0.6تباعا) .وٌوضح الشكل ( )4معدل التضخم ،على أساس
سنوي ،لشهر مارس  2018فً المنطقة األوروبٌة.
شكل ( :)4معدل التضخم ،على أساس سنوي ،لشهر مارس  2018فً المنطقة األوروبٌة

كل السلع
األغذٌة ،والكحول ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعٌة غٌر المرتبطة بالطاقة
الخدمات
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 8.8.3معدل البطالة
أصدر مكتب اإلحصاء األوروبً فً  27مارس  2018تحلٌال حول بطالة الشباب فً االتحاد
األوروبً .وأشار هذا التحلٌل إلى أن حوالً ( )%50من العاطلٌن (فً الفئة العمرٌة 34 – 20
سنة) ،أي الشباب ،مترددٌن فً تغٌٌر محل إقامتهم بهدف البحث عن فرصة عمل ،وأن هناك
( )%21من هذه الفئة مستعدة لتغٌٌر محل اإلقامة ،بشرط وأن ٌكون نقل اإلقامة داخل البلد .وأن
هناك حوالً ( )%12على استعداد لتغٌٌر البلد بهدف الحصول على فرصة عمل ،داخل دول
االتحاد .وأن هناك ( )%17على استعداد للعمل خارج دول االتحاد.
وٌلعب المستوى التعلٌمً للشباب دورا مهما فً قرار نقل محل اإلقامة بهدف العمل .حٌث لوحظ
بؤن الشباب ذوي مستوٌات التعلٌم المرتفعة على استعداد أكبر لالنتقال ( %23مستعدٌن لالنتقال
داخل الدولة ،و %16مستعدٌن لالنتقال خارج دول االتحاد) ،مقارنة بالشباب ذوي التعلٌم المتوسط
( %20و ،%11تباعا) ،ومقارنة بالشباب األقل تعلٌمٌا ( %21و  ،%10تباعا).
علما بؤن أغلبٌة قوة العمل من فئة الشباب فً االتحاد األوروبً لم ٌغٌروا محل إقامتهم (،)%90
وأن من غٌر محل اإلقامة بسبب فرص العمل لدولة أخرى داخل االتحاد ال ٌتجاوز ( ،)%1وأن
( )%8منهم انتقلوا داخل البلد.
وتنتشر ظاهرة انتقال اإلقامة بسبب العمل ،داخل البلد ،بٌن فئة الشباب األكثر تعلٌمٌا ( %13منهم
سبق لهم أن مارسوا االنتقال) ،مقارنة بـ ( )%6من التعلٌم المتوسط ،و( )%4من التعلٌم األقل.
وٌوضح شكل ( )5انتقال قوة العمل بٌن الشباب لعام .2016
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شكل ( :)5انتقال عمالة الشباب( 2016 ،كنسبة مئوٌة من الفئة العمرٌة  34 – 20سنة،
وحسب المستوى التعلٌمً ،ووضع التشغٌل ،فً االتحاد األوروبً)

عاطلين مستعدين
لالنتقال داخل دول
االتحاد األوروبي

عاطلين مستعدين
لنقل محل اإلقامة
داخل البلد
تعليم عالي

عاطلين غير
مستعدين لنقل محل
اإلقامة بسبب العمل

عمالة سبق لها االنتقال
داخل دول االتحاد
األوروبي

تعليم متوسط

تعليم منخفض
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عمالة سبق لها
االنتقال داخل البلد

عمالة لم يغيروا
محل إقامتهم بسبب
العمل

