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مقدمة
ٌتناول تقرٌر شهر نوفمبر  7102العدٌد من التطورات االقتصادٌة المرتبطة بؤقسام التقرٌر الثالث.
حٌث ٌتضمن القسم االول :التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،ما شهدته أسعار صرؾ الدوالر
االمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،تجاه الدٌنار الكوٌتً من تقلبات ،وٌورد أهم األسباب وراء ذلك.
ثم ٌتناول تطور حركة السوق المالً ،وانخفاض قٌم المإشرات الثالث فً السوق خالل شهر
نوفمبر .وٌعرض ،بعد ذلك ،ألهم التطورات النقدٌة المرتبطة بالعرض النقدي ،والودائع،
والقروض ،وتطور أسعار الفائدة .وٌسلط الضوء على ما ورد فً بٌان بعثة صندوق النقد الدولً
لدولة الكوٌت خالل شهر نوفمبر من العام الحالً .وٌوضح ،الحقا ،تطور معدل التضخم ،خالل
شهر أكتوبر .ثم ٌنتقل التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،من خالل عرض ملخص ألحدث تقرٌرٌن
صادرٌن من معهد التموٌل الدولً ،واشنطن ،عن مملكة البحرٌن ،ودولة االمارات العربٌة المتحدة.
وأخٌراٌ ،تناول التقرٌر ،فً مجال التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،أحدث التحلٌالت الخصة
بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،والمجموعة االوروبٌة ،اعتمادا على االحصاءات الربع سنوٌة
والشهرٌة ،للناتج المحلً االجمالً ،ومعدل التضخم ،والبطالة.
أوالا :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
سجل سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر نوفمبر ارتفاعا طفٌفا اذ
بلؽت قٌمته  517233فلسا بحلول نهاٌة الشهر ،أي بنسبة ارتفاع بلؽت  ،%1.7مقارنة مع بداٌة
الشهر البالؽة  301.55فلسا .وكان أعلى مستوى وصله الدوالر خالل الشهر هو  51722فلسا ،بٌنما
كان المستوى األدنى عند  51023فلسا.
وارتفع سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن  0و 3نوفمبر بفعل
ارتفاع عدد الوظائؾ الجدٌدة للقطاع الخاص فً الوالٌات المتحدة فً شهر أكتوبر الماضً بمقدار
 753ألؾ وظٌفة ،وبشكل خاص فً قطاع البناء بمقدار  27ألؾ وظٌفة فً ظل اإلعصارٌن
"هارفً" و "إرما" .وانخفضت القروض العقارٌة فً الوالٌات المتحدة خالل األسبوع األخٌر من
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شهر أكتوبر بنسبة  %722بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارٌة الثابتة لمدة  51سنة
من  %8203إلى  .%8277كما انخفض معدل البطالة فً الوالٌات المتحدة لٌصل إلى  %820زهو
األدنى مستوى منذ  02سنة فً شهر أكتوبر الماضً .حٌث ارتفعت وظائؾ القطاع ؼٌر الزراعً
بمقدار  720ألؾ وظٌفة فً الشهر المذكور بسبب ارتفاع الوظائؾ بقطاع األؼذٌة والمشروبات.
فً حٌن انخفض سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار ،فً الفترة بٌن  3و 07نوفمبر،
وتزامن ذلك مع صدور تقرٌر حول إصالح الضرائب فً الوالٌات المتحدة ٌشٌر إلى عجز الموازنة
األمرٌكٌة ،وارتفاع الدٌن العام األمرٌكً بمقدار  023ترلٌون دوالر خالل  01سنوات المقبلة األمر.
الذي ٌساهم برفع نسبة الدٌن العام إلى الناتج المحلً اإلجمالً من  %22فً الوقت الحالً إلى
 %41بحلول عام .7173
واستمر الدوالر باالنخفاض ،فً الفترة بٌن  07و 71نوفمبر ،بسبب النقاشات حول الضرائب فً
الوالٌات المتحدة .حٌث أفاد المحللون بؤن مجلس الشٌوخ الجمهوري سٌرفع ضرائب الدخل فً
الوالٌات المتحدة فً عام  7104لألفراد ،والذٌن ال ٌتجاوز دخلهم عن  711ألؾ دوالر خالل
السنة .وتبلػ نسبة األفراد الذٌن سٌخضعون لدفع زٌادة الضرائب بمقدار  011إلى  311دوالر
خالل عام  ،7104حوالً  .%01ومن جانب آخر ،ارتفعت أسعار المنتجٌن فً الوالٌات المتحدة
بنسبة  %128خالل شهر أكتوبر الماضً ،و %723على أساس سنوي ،بسبب ارتفاع تكلفة
الخدمات ،وهناك مإشرات تشٌر الرتفاع التضخم بالجملة ،األمر الذي سٌزٌد من احتمالٌة رفع
أسعار الفائدة من قبل االحتٌاطً الفدرالً األمرٌكً .كما ارتفعت مبٌعات التجزئة فً الوالٌات
المتحدة بسنة  ،%127خالل شهر أكتوبر الماضً ،و ،%822على أساس سنوي ،متؤثرا بارتفاع
مبٌعات السٌارات.
وفً الفترة بٌن  71و 77نوفمبر ،ارتفع سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،بفعل
ارتفاع مبٌعات المنازل القائمة بنسبة  %7خالل شهر أكتوبر الماضً لتصل إلى  3283ملٌون.
ومن جانب أخر ،صرح رئٌس الوالٌات المتحدة السٌد دونالد ترمت بخفض الضرائب خالل شهر
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دٌسمبر المقبل ،وأفاد المحللون بؤنها سترتفع على  %31من المواطنٌن األمرٌكٌٌن بحلول عام
.7172
وشهد سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،فً الفترة ما بٌن  77و 72نوفمبر،
انخفضا حٌث انخفضت أسعار السلع الرأسمالٌة فً الوالٌات المتحدة بنسبة  %123فً شهر أكتوبر
الماضً.
وتعرضت الفترة بٌن  72و 74نوفمبر ،الرتفاع سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار
الكوٌتً .وقد ٌعود ذلك ارتفعت مبٌعات المنازل الجدٌدة فً الوالٌات المتحدة فً شهر أكتوبر
الماضً بنسٌة  %2وبمقدار  233ألؾ وحده سكنٌة ،لتصل إلى أعلى مستوى منذ  01سنوات .ومن
جانب آخر ،ارتفع العجز التجاري فً الوالٌات المتحدة ،لتبلػ الفجوة التجارٌة  2325ملٌار دوالر،
وبنسبة  .%223وذلك بسبب ارتفاع واردات اللوازم الصناعٌة ،واالستهالكٌة ،وؼٌرها من السلع.
وٌبٌن الشكل ( )0حركة سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة بٌن 0
و 74نوفمبر.
شكل ( )1سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – نوفمبر 2017
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وعند التطرق الى سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر نوفمبر ،فقد انخفض لٌصل
الى  530248فلسا ،وبنسبة انخفاض  ،%025مقارنة مع بداٌة الشهر والذي بلؽت قٌمته 53222
فلسا .وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خالل الشهر هو  533253فلسا ،أما أدنى مستوى له
فكان  530285فلسا.
وانخفض سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل الفترة ما بٌن  0و 4نوفمبر ،بالرؼم من
ارتفاع أسعار المنتجات الصناعٌة فً منطقة الٌورو بنسبة  %122فً شهر سبتمبر الماضً مقابل
شهر أؼسطس  ،7102وكان ذلك بسبب ارتفاع اسعار قطاع الطاقة بنسبة  ،%023والسلع الوسٌطة
بنسبة  ،%128والسلع االستهالكٌة المعمرة 127بنسبة .%كما ارتفعت مبٌعات التجزئة فً منطقة
الٌورو بنسبة  %122خالل شهر سبتمبر الماضً مقابل شهر أؼسطس الماضً ،وارتفعت بنسبة
%522على أساس سنوي .وكانت أسباب االرتفاع الشهري ترجح بزٌادة قطاع األؼذٌة والمشروبات
والسجائر بنسبة  ،%025والمنتجات ؼٌر الؽذائٌة بنسبة .%123
وسجل الناتج اإلجمالً المحلً ،فً الفترة ما بٌن  4و 03نوفمبر ،بمنطقة الٌورو ،ارتفاعا بنسبة
 %122خالل الربع الثالث من  7102مقارنة مع الربع الذي قبله ،وارتفاعا بنسبة  %723مقارنة مع
نفس الفترة من السنة السابقة .كما انخفض اإلنتاج الصناعً فً منطقة الٌورو بنسبة  %122فً
شهر سبتمبر الماضً مقارنة بشهر أؼسطس  .7102أما على أساس سنوي ،فقد ارتفع اإلنتاج
الصناعً بنسبة  %525خالل سبتمبر الماضً .وٌرجح االنخفاض الشهري إلى انخفاض إنتاج
السلع الرأسمالٌة بنسبة  %022وانخفاض انتاج قطاعً الطاقة ،والسلع االستهالكٌة المعمرة ،بنسبة
 ،%124وانخفاض السلع الوسٌطة بنسبة .%122
أما خالل الفترة بٌن  03و 71نوفمبر ،فقد انخفض الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً بالرؼم من صدور
بٌانات اقتصادٌة إٌجابٌة فً منطقة الٌورو ،حٌث بلػ حجم الصادرات السلعٌة ،خالل شهر سبتمبر
الماضً 03220 ،ملٌار ٌورو ،وبنسبة ارتفاع  %322على أساس سنوي .أما الواردات فقد ارتفعت
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إلى  02122ملٌار ٌورو ،وبنسبة نمو  %320على أساس سنوي .وبلػ الفائض التجاري  7228ملٌار
ٌورو خالل سبتمبر ،وبنسبة نمو  .%322كما انخفض معدل التضخم فً المنطقة وبنسبة %120
خالل شهر أكتوبر ،لٌصل إلى  ،%028بسبب انخفاض أسعار الطاقة والسلع الصناعٌة والخدمات.
وشهدت الفترة ما بٌن  71و 72نوفمبر ارتفعا بسعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً بالرؼم
من انخفاض انتاج الزراعة فً االتحاد األوروبً بنسبة  ،%723لٌصل إلى  813ملٌار ٌورو خالل
عام  7102مقارنة مع  .7103وتم إنفاق حوالً  %34من قٌمة اإلنتاج الزراعً على االستهالك
الوسٌط .ووصل إجمالً صافً القٌمة المضافة عند  ،%80وبقٌمة  02322ملٌار ٌورو .وتعود أحد
أسباب انخفاض فً اإلنتاج الزراعً متؤثرة بانخفاض االنتاج الحٌوانً بنسبة  .%525وٌعزى ذلك
النخفاض انتاج الحلٌب  %327والماشٌة  .%522كما انخفضت تكلفة الزراعة المتمثلة باالستهالك
الوسٌط بنسبة  ،%528بسبب انخفاض تكلفة األسمدة وتحسٌن التربة  .%322وتعرض سعر صرؾ
الٌورو مقابل الدٌنا ،خالل الفترة ما بٌن  72و 74نوفمبر ،النخفاض .حٌث ارتفع الدوالر مقابل
العمالت الرئٌسٌة خالل هذه الفترة .وٌبٌن الشكل ( )7حركة سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار
الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن  0و 74نوفمبر.
شكل ( )2سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً فً نوفمبر 2017
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ومن ناحٌة أخرى ،ارتفع سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر نوفمبر،
لٌصل إلى  81520فلسا ،وبنسبة ارتفاع  ،%1254مقارنة مع بداٌة الشهر البالػ  81023فلسا .علما
بؤن اعلى مستوى وصل إلٌه الجنٌه اإلسترلٌنً ،خالل الشهر المذكور ،هو  81520فلسا ،أما أدنى
مستوى فكان  54323فلسا.
وشهد سعر صرؾ الجنٌة اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،فً بداٌة األسبوع األول من شهر
نوفمبر ،ارتفاعا ،إثر ظهور بٌانات إٌجابٌة حول صادرات الخدمات البرٌطانٌة والتً ارتفعت إلى
 53235ملٌار جنٌه إسترلٌنً فً الربع الثانً من العام الحالً ،مقارنة مع  52ملٌار جنٌه بالربع
االول من العام نفسه .اال ان سعر الصرؾ انخفض بشكل كبٌر مع نهاٌة الٌوم الثانً إلى نهاٌة
األسبوع .وذلك إثر قرار بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة من  %1273إلى  .%123حٌث
صرح محافظ بنك إنكلترا المركزي السٌد مارك كارنً أن البنك قام برفع أسعار الفائدة للمرة
األولى ،منذ أكثر من عشر سنوات ،منذ األزمة المالٌة ،وانه ٌتوقع زٌادة تدرٌجٌة خالل السنوات
الثالث القادمة.
أما الفترة ما بٌن  2و ،07فقد شهدت ارتفاعا بسعر الصرؾ ،عقبه انخفضا ،خالل الفترة بٌن 05
و 08نوفمبر ،متؤثرا بتقارٌر حول مستقبل مفاوضات االنسحاب من االتحاد األوروبً ،وبدعوات
طرح الثقة برئٌسة الوزراء البرٌطانٌة "ماي" من قبل  81نائبا من حزب المحافظٌن الحاكم .كما
استقال وزٌرٌن من حكومتها إثر خالفات أثارت جدال بٌن الرأي العام .كما ظهرت تقارٌر حول
االقتصاد البرٌطانً تشٌر بؤن التضخم ٌظل مستقرا بشكل ؼٌر متوقع فً شهر أكتوبر الماضً ،مع
ارتفاع مإشر اسعار المستهلك بنسبة  %5فً العام حتى اكتوبر ،وهو ما ٌعادل معدل النمو فً
سبتمبر.
وارتفعت قٌمة الجنٌه ،فً الفترة ما بٌن  03و 74نوفمبر ،بعد صدور بٌانات إٌجابٌة ،منها أن معدل
البطالة فً برٌطانٌا ،فً الربع الثالث من عام  ،7102استقر عند  .%825وهً ثانً أدنى نسبة
تسجل منذ عام  .0423باإلضافة الى نمو الناتج المحلً اإلجمالً فً برٌطانٌا بنسبة  %128فً
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الربع الثالث من عام  ،7102مقارنة بنسبة  %125فً الربع األول والثانً من العام نفسه .وأعلنت
الحكومة البرٌطانٌة أنها خصصت ثالثة ملٌارات جنٌه استرلٌنً للتعامل مع تداعٌات االنسحاب من
االتحاد األوروبً ،كما وضعت استراتٌجٌة اقتصادٌة واسعة تركز على قطاعات مهمة لتنشٌط
االقتصاد البرٌطانً فً األعوام المقبلة بعد عملٌة الخروج من االتحاد االوروبً .وٌبٌن الشكل ()5
حركة سعر صرؾ الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة بٌن  0و 74نوفمبر.
شكل ( )3سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً فً نوفمبر 2017
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 2.1تطورات سوق األوراق المالية
سجل المإشر السعري فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة انخفاضا خالل شهر نوفمبر ،وبنسبة
 %320حٌث وصل مع نهاٌة الشهر إلى  2.04223نقطة ،كما انخفض المإشر الوزنً بنسبة
 %824لٌصل إلى  543223نقطة ،ونفس االتجاه ،االنخفاض ،فً حالة مإشر كوٌت  03وبنسبة
 %221لٌصل إلى  413238نقطة .وانخفضت المإشرات الثالثة ،خالل األسبوع األول من شهر
نوفمبر ،متؤثرة بالضؽوط البٌعٌة والتً شملت العدٌد من األسهم ،من بٌنها األسهم القٌادٌة
والتشؽٌلٌة.
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وواصلت مإشرات البورصة الثالثة التراجع ،خالل األسبوع الثانً ،إثر الخوؾ والقلق حول
األوضاع التً تمر بها المنطقة ،والتً تإثر على معظم األسواق الخلٌجٌة .كما شهدت البورصة
عملٌات بٌع عشوائٌة أدى إلى خسارات فً القٌمة السوقٌة لألسهم ،وانعكس ذلك سلبا على مإشرات
البورصة الثالثة ،ال سٌما مإشر كوٌت  03الذي انخفض بنسبة .%3227
فً حٌن اتجهت مإشرات البورصة الثالثة ،خالل األسبوع الثالث من شهر نوفمبر ،بعد التراجع
خالل الفترة الماضٌة ،نحو االرتفاع .وجاء ذلك على أثر عملٌات شراء انتقائٌة ركزت على بعض
األسهم القٌادٌة ومضاربات سرٌعة ركزت على األسهم الصؽٌرة .ثم عادت مإشرات البورصة
الثالثة للتراجع ،خالل األسبوع الرابع ،حٌث عادت عملٌات البٌع العشوائٌة ،واستمرار التوتر
والقلق حول األوضاع فً المنطقة ،وؼٌاب أٌة محفزات إٌجابٌة حول السوق .وٌبٌن الشكل البٌانً
التالً إؼالق المإشر السعري لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة خالل الفترة ما بٌن  0نوفمبر 74
نوفمبر .7102
شكل ( )4إقفاالت المإشر السعري لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة – نوفمبر 2017
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 3.1التطورات النقدية والمصرفية
وبقدر تعلق االمر بالتطورات النقدٌة ،فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع ( ،)M2فً السوق
المحلً ،بنسبة  %122خالل شهر سبتمبر مقارنة بشهر أؼسطس .حٌث وصل إلى  52232ملٌار
دٌنار .وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة بنسبة  %0إلى نحو  57287ملٌار دٌنار.
كما ارتفعت ودائع العمالت األجنبٌة بنسبة  %027إلى نحو  7237ملٌار خالل شهر سبتمبر.
وارتفعت كذلك أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن فً شهر سبتمبر بنسبة  ،%122لتصل إلى
نحو  53237ملٌار دٌنار ،واستقر االئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة ،خالل شهر
سبتمبر ،عند  0255ملٌار دٌنار ،وارتفعت القروض الشخصٌة بنسبة  %022فً نفس الشهر،
سبتمبر ،عن الشهر السابق ،لتصل إلى  03215ملٌار دٌنار .
أما مطالبات البنوك المحلٌة مجتمعة على البنك المركزي والمتمثل بسندات الخزٌنة العامة فً
سبتمبر فقد انخفضت بنسبة  %0528عن الشهر السابق لتصل إلى  7233ملٌون دٌنار ،كما ارتفعت
ودائع األجل لدى البنك المركزي بنسبة  %0224إلى نحو  1224ملٌار دٌنار ،بٌنما انخفضت
إجمالً موجودات البنك المركزي بنسبة  %125إلى نحو  4200ملٌار دٌنار ،وكانت أسعار الفائدة
على الودائع ألجل بالدٌنار الكوٌتً قد استقرت خالل شهر سبتمبر على نفس المستوى الذي كانت
علٌه فً الشهر السابق ،ألجل شهر واحد  ،%0230ألجل ثالثة أشهر  ،%0222ألجل ستة أشهر
 ،%0237وانخفضت بنسبة  %123ألجل  07شهر لتصل إلى .%7
من جانب آخر طرح بنك الكوٌت المركزي فً  73نوفمبر سندات لحاملها بالدٌنار الكوٌتً فً
إصداره رقم  544وعملٌات تورق مع البنوك اإلسالمٌة فً اإلصدار رقم  534وبلػ أجل السندات
ٌ 037وما ومن  8فئات 31 :ألؾ دٌنار و 011ألؾ دٌنار و 311ألؾ دٌنار وملٌون دٌنار ،بسعر
 4421252وٌهدؾ اإلصدارٌن إلى التحكم بمستوٌات السٌولة فً السوق النقدٌة .وبلؽت قٌمة
االصدارٌن  521ملٌون دٌنار.
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وفً  02نوفمبر أعلن محافظ البنك المركزي عن إطالق البنك والبنوك الكوٌتٌة "برنامج قادة األمن
السٌبرانً" الموجه للكوٌتٌٌن المتخصصٌن فً مجال األمن اإللكترونً ،بهدؾ فتح المجال أمامهم
لتعزٌز قدراتهم وصقل مهاراتهم وتدرٌبهم وفق أحدث التقنٌات وأفضل الممارسات المستخدمة فً
مجال أمن المعلومات ،وٌتماشى البرنامج مع استراتٌجٌة البنك المركزي لتنمٌة وتطوٌر الكوادر
الوطنٌة فً القطاع المصرفً واالقتصاد الوطنً ،باإلضافة إلى بناء القدرات الفنٌة فً مجال أمن
وتقنٌة المعلومات ،وتعزٌز منظومة االستعدادات فً مواجهة التحدٌات المترتبة على المخاطر
الناتجة عن التطور المتسارع للتقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً مجال أنظمة المعلومات فً القطاع
المصرفً.
ومن جهة أخرى قال المدٌر التنفٌذي لقطاع الرقابة فً بنك الكوٌت المركزي بؤنه فً سبٌل تكرٌس
الدور الرقابً الذي ٌقوم به البنك وفً إطار الحرص على تنظٌم ورش عمل موجهة إلى مسإولً
وموظفً المإسسات المصرفٌة والمالٌة الخاضعة لرقابة البنك بهدؾ تنمٌة قدرات العاملٌن لدٌها
وتحقٌق اإلدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة بالتعلٌمات الرقــابٌة لــدى القٌام بمزاولة
أعمالهم ،تمت دعوة جمٌع البنوك المحلٌة وشركات الصرافة العاملة فً دولة الكوٌت لحضور
موظفٌها لورشة عمل عقدت فً الفترة من  70الى  75نوفمبر تحت عنوان "متطلبات مكافحة ؼسل
األموال وتموٌل اإلرهاب".
 4.1بيان بعثة صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولً ،فً بٌانه الصادر فً  03نوفمبر  ،7102ان التحسن فً تنفٌذ مشارٌع
خطة التنمٌة الخمسٌة فً دولة الكوٌت ،وتحسن الثقة ،سٌدعمان االنتعاش التدرٌجً لالقتصاد
الوطنً ،ومتوقعا نمو الناتج المحلً الحقٌقً للقطاعات ؼٌر النفطٌة على المدى المتوسط بنحو %8
عام  .7103وتوقع الصندوق فً بٌانه ارتفاع الناتج المحلً الحقٌقً للقطاعات النفطٌة فً ذات العام
بنحو  ،%823وذلك بافتراض انتهاء اتفاق تخفٌض حصص االنتاج لمنظمة اوبك والتوسع فً
االنتاج النفطً تدرٌجٌا استنادا الى خطط االستثمار فً هذا القطاع.
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وأضاؾ أن بعثة الصندوق التً زارت الكوٌت خالل الفترة ما بٌن  50اكتوبر و 05نوفمبر أعدت
بٌانا تضمن االستنتاجات االولٌة لتقرٌر سٌعد الحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفٌذي للصندوق فً
أطر المشاورات الدورٌة مع الكوٌت لعام  7102بموجب المادة الرابعة من اتفاقٌة إنشاء الصندوق.
وتناول البٌان ثالثة محاور رئٌسٌة تشمل :التطورات المالٌة العامة والمالٌة الكلٌة الراهنة فً
الكوٌت ،وتوقعات المالٌة العامة والمالٌة الكلٌة والمخاطر التً تواجه تلك التوقعات ،ومناقشة
السٌاسات.
وأوضح البٌان أن انخفاض معدل انتاج النفط بنحو  ، %2والذي ٌعكس التزام دولة الكوٌت باتفاق
أوبك ،سٌإدي لتسجٌل الناتج المحلً االجمالً الحقٌقً انكماشا فً العام الحالً بنحو %723
،مقارنة بنمو بلػ  %727فً .7102
واعتبر انه رؼم تؤثٌر ارتفاع اسعار المشتقات النفطٌة واسعار المٌاه اال ان معدالت التضخم بقٌت
فً مسار سٌإدي ألدنى مستوٌاتها خالل عدة سنوات ،لتصل الى نحو  %0223فً  7102مدفوعة
بانخفاض اٌجارات المساكن ،والتطورات المواتٌة ألسعار المواد الؽذائٌة.
وذكر ان الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات سجل ،فً  ،7102اول عجز له منذ سنوات عدٌدة،
وبنحو  3ملٌارات دوالر امرٌكً ،بما نسبته  %823من الناتج المحلً االجمالً ،مدفوعا بانخفاض
اسعار النفط ،ومتوقعا تحسن وضع الحساب الجاري مع انتعاش اسعار النفط لٌصل لوضع متوازن
على نطاق واسع هذا العام.
واضاؾ صندوق النقد ان وضع المالٌة العامة لدولة الكوٌت شهد تحسنا على خلفٌة ضبط االنفاق
العام ،مبٌنا ان االحتٌاجات التموٌلٌة للموازنة العامة ال تزال ضخمة .وبٌن ان وضع العجز (ؼٌر
النفطً) للموازنة العامة شهد تحسن فً العام الماضً ،ما ٌعكس المزٌد من الجهود الحكومٌة
الرامٌة لتقلٌص االنفاق الجاري ،اضافة الى اثر تخفٌض دعم الطاقة بنحو ملٌاري دٌنار كوٌتً
(نحو  223ملٌار دوالر امرٌكً) .واستطرد بؤن هذه الجهود ستإدي ،بدورها ،الى تقلٌص االنفاق
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الجاري بحوالً  5273ملٌار دٌنار كوٌتً (نحو  0122ملٌار دوالر) على مدى العامٌن المقبلٌن،
مبٌنا ان الموازنة العامة شهدت فً السنة المالٌة ( ،)7102/7102وباستبعاد دخل االستثمارات
الحكومٌة وبحساب مخصصات صندوق احتٌاطً االجٌال القادمة« ،عجزا كبٌرا» للسنة الثانٌة على
التوالًٌ ،عادل نحو  %0223من الناتج المحلً االجمالً .وأوضح ان الحكومة ؼطت االحتٌاجات
التموٌلٌة للموازنة العامة من خالل السحب من اصول صندوق االحتٌاطً العام ،واالقتراض
المحلً ،وبٌع السندات السٌادٌة الدولٌة.
وأفاد البٌان ،اٌضا ،ان القطاع المصرفً الكوٌتً «بقً متٌنا» وفقا لبٌانات الربع الثانً من العام
الحالً ،ومشٌرا الى التباطإ الطفٌؾ فً النمو االئتمانً ،مع تسجٌل الكفاٌة الرأسمالٌة للبنوك
معدالت .وذكر ان نسبة القروض ؼٌر المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل الى نحو  ،%728فً حٌن
ارتفعت نسبة تؽطٌة المخصصات للقروض ؼٌر المنتظمة الى ما ٌفوق .%711
وعلى صعٌد محفظة الودائع اشار الى «تباطإ» نمو ودائع القطاع الخاص فً السنوات االخٌرة،
فً حٌن قابله جزئٌا ارتفاع الودائع الحكومٌة .ولفت الى ان بعض البنوك قامت بزٌادة التموٌل من
االسواق الدولٌة بٌنما تباطؤت معدالت النمو السنوٌة للتسهٌالت االئتمانٌة المقدمة للقطاع الخاص
منذ ٌولٌو  .7102مبٌنا ان االتجاه االساسً لذلك النمو بقً اعلى من نحو  %323فً حٌن بقٌت
السٌولة لدى البنوك وفٌرة.
وبٌن الصندوق فً بٌانه ،أٌضا ،انه على مدى العامٌن الماضٌٌن رفع بنك الكوٌت المركزي سعر
الفائدة الرسمً تزامنا مع االحتٌاطً الفٌدرالً االمرٌكً (باستثناء قرار لجنة السوق المفتوحة
الفٌدرالٌة بالرفع بعد اجتماعها فً ٌونٌو  .)7102حٌن عمد البنك المركزي تعدٌل اسعار الفائدة
على ادواته االخرى بخالؾ سعر الخصم .وقد ارتفعت اسعار الفائدة فً السوق ما بٌن البنوك
(إنتربنك) فً حٌن ارتفعت بدرجة اقل اسعار الفائدة على القروض .واشار الى ان االداء كان
مختلطا للقطاعات التً تنكشؾ علٌها البنوك بدرجة كبٌرة .حٌث شهد نشاط قطاع العقار تباطإا
كبٌرا على مدى السنوات القلٌلة الماضٌة ،ما ادى الرتفاع طفٌؾ فً القروض ؼٌر المنتظمة
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الممنوحة لوحدات هذا القطاع .وكان النمو فً التسهٌالت االئتمانٌة المقدمة لقطاع العقار مدفوع
اساسا بالقروض المقسطة المضمونة بالراتب والتً لها سجل مخاطر اقل.
واوضح ان سوق االسهم شهد انتعاشا منذ وقت مبكر فً العام الماضً ،اال انها استمرت بشكل
متقلب .فً حٌن شهد انكشاؾ البنوك على شركات االستثمار انخفاضا لٌصل لنحو  %7من اجمالً
القروض.
وبالنسبة لتوقعات المالٌة العامة والمالٌة الكلٌة والمخاطر ،توقع الصندوق ان تكون آفاق المالٌة
العامة الكلٌة متوسطة االجل «مواتٌة بوجه عام» رؼم بقاء االحتٌاجات التموٌلٌة للموازنة العامة
كبٌرة .وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي بنحو  %723فً عام  .7103وان ٌبلػ  %5223فً
عام  ،7104مدفوعا بإدخال ضرٌبة القٌمة المضافة .على ان ٌستقر ،بعد ذلك ،عند مستوٌات تقل
عن  .%527واضاؾ ان االنتعاش التدرٌجً فً انتاج النفط واسعاره سٌحافظ على توازن الحساب
الجاري لمٌزان المدفوعات على نطاق واسع .وتوقع الصندوق بقاء الوضع الكلً للمالٌة العامة
قرٌبا من الوضع التوازنً ،رؼم االرتفاع االخٌر فً اسعار النفط ،مبٌنا ان السٌنارٌو االساسً
ٌفترض ان «تتراوح اسعار النفط عند  84دوالرا للبرمٌل خالل ( ،)7104-7102وتزداد لتصل
لنحو  37دوالرا للبرمٌل على المدى المتوسط بما ٌتفق عموما مع اسواق العقود اآلجلة .واضاؾ ان
هذا السٌنارٌو ٌؤخذ فً االعتبار االثر المالً إلدخال ضرٌبة القٌمة المضافة ،والرسوم على التبػ
والمشروبات السكرٌة ،وبعض الزٌادات فً اسعار الخدمات الحكومٌة ،وااللتزام الكامل لمدة ثالث
سنوات بسقؾ االنفاق العام الذي تم االعالن عنه اخٌرا.
وذكر ان اجمالً االحتٌاجات التموٌلٌة للموازنة العامة ٌبقى «كبٌرا» اذ انه بموجب السٌنارٌو
االساسً فان الموازنة العامة (شاملة مخصصات صندوق احتٌاطً االجٌال القادمة ،وباستبعاد دخل
االستثمارات الحكومٌة) ،ستسجل عجزا مالٌا سنوٌا بنحو  03فً المئة من الناتج المحلً االجمالً
خالل السنوات المالٌة الخمس القادمة.
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واوضح انه سٌنتج عن تلك العجوزات احتٌاجات تموٌلٌة تراكمٌة اجمالٌة بنحو  011ملٌار دوالر
امرٌكً ،وستستمر تؽطٌة هذه العجوزات من خالل اصدارات محدودة من االقتراض المحلً،
واالقتراض الخارجً ،والسحب من اصول صندوق االحتٌاطً العام .وقال انه رؼم السٌنارٌو
االساسً سٌإدي لتراجع رصٌد المصدات المالٌة الذي توفره اصول صندوق االحتٌاطً العام
المتاحة ،اال ان اجمالً االصول االجنبٌة التً تدٌرها الهٌئة العامة لالستثمار ستواصل الزٌادة
بالقٌمة االسمٌة.

 5.1معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن الى  ،00520فً شهر أكتوبر ،)011= 7105( ،7102
نظرا الرتفاع معدل التضخم لمجموعة األؼذٌة والمشروبات  ،%1282والكساء وملبوسات القدم
 ،%1214المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة  ،%1202والصحة  ،%1201واالتصاالت
 ،%1224والترفٌهٌة والثقافٌة  ،%1233والسلع والخدمات المتنوعة .%1243
واستقرت مجموعة والسجائر والتبػ ،وخدمات المسكن ،والنقل ،والتعلٌم ،والمطاعم والفنادق كما
كانت علٌه فً الشهر السابق .وأما معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع ،خالل أكتوبر
 ،7102بنسبة  .%0285وٌوضح 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
Oct-16

7102
سبتمبر
Sep-17

Oct-17

1000.0

111.5

112.8

113.1

0.27

167.06

107.7

107.6

108.1

0.46

0.37

السجائر والتبغ

3.33

111.7

114.1

114.1

0.00

2.15

الكساء وملبوسات القدم

80.33

104.0

106.9

107.0

0.09

2.88

خدمات المسكن

332.12

118.0

117.7

117.7

0.00

-0.25

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

114.33

111.1

115.1

115.3

0.17

3.78

الصحة

14.80

103.3

104.1

104.2

0.10

0.87

النقل

75.42

116.6

118.6

118.6

0.00

1.72

االتصاالت

39.77

100.8

100.8

101.6

0.79

0.79

الترفيهية والثقافية

38.45

97.8

102.8

103.4

0.58

5.73

التعليم

41.86

115.8

117.9

117.9

0.00

1.81

المطاعم والفنادق

34.15

116.5

120.0

120.0

0.00

3.00

السلع والخدمات المتنوعة

58.38

102.6

105.5

106.5

0.95

3.80

باستثناء األغذية والمشروبات

832.94

112.3

113.9

114.1

0.18

1.60

باستثناء خدمات السكن

667.88

108.3

110.4

110.8

0.36

2.31

باستثناء األغذية و السكن

500.82

108.5

111.3

111.6

0.27

2.86

األقسام الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
األغذية والمشروبات

األوزان
weights

أكتوبر

أكتوبر

الشهرية

السنوية

monthly

annual
1.43

 6.1التطورات النفطية
سجلت أسعار النفط تحسنا ملموسا خالل شهر نوفمبر بلؽت نسبته نحو  %5وفق سعر برمٌل
مزٌج نفط القٌاس العالمً فً السوق الفورٌة .وارتفع سعر برنت فً تلك السوق من 60.49
دوالرا فً بداٌة الشهر الى  63.57دوالرا فً آخر ٌوم من نوفمبر.
وكان سعر النفط فً األسبوع الذي تضمن بداٌة نوفمبر (األربعاء) بؤكثر من  ، %3ووصل سعر
الخام القٌاسً الى أعلى مستوى له فً عامٌن ٌوم الجمعة  3نوفمبر بعد أن عززت أحدث بٌانات
لمنصات الحفر فً الوالٌات المتحدة رأي السوق فً إن اإلمدادات العالمٌة آخذة فً االنحسار .اذ
خفضت شركات الطاقة األمٌركٌة عدد الحفارات النفطٌة بواقع ثمانً حفارات  ،وهذا هو أكبر
تخفٌض منذ ماٌو أٌار  ،2016مما ٌشٌر الى استمرار التراجع فً أنشطة الحفر الذي بدأ خالل
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الصٌؾ عندما هبطت األسعار دون  50دوالرا للبرمٌل .وانخفض عدد الحفارات إلى  729منصة
فً األسبوع المنتهً فً الثالث من نوفمبر ،وهو أقل مستوى منذ ماٌو  2016بحسب شركة بٌكر
هٌوز لخدمات الطاقة.
كما تلقت األسعار دعما من زٌادة الطلب العالمً والتوقعات بؤن تمدد منظمة البلدان المصدرة
للبترول  -أوبك ودول أخرى منتجة اتفاق خفض اإلمدادات .وجرت تسوٌة العقود اآلجلة لخام
القٌاس العالمً مزٌج برنت على ارتفاع قدره  1.45دوالر ،أو ما ٌعادل  2.4بالمئة ،إلى 62.07
دوالر للبرمٌل .وزاد الخام بنحو  38بالمئة منذ بلوؼه أدنى مستوى فً ٌونٌو  .2017وجرت
تسوٌة خام ؼرب تكساس الوسٌط على ارتفاع قدره  1.10دوالر ،أو ما ٌعادل اثنٌن بالمئة ،إلى
 55.64دوالر للبرمٌل ،وهو األعلى منذ ٌولٌو .2015
وفً األسبوع الثانً من نوفمبر ( )10 – 6عززت أسعار الخام صعودها القوي حٌث بلػ سعر خام
القٌاس العالمً مزٌج برنت فً العقود اآلجلة  64.22دوالرا للبرمٌل ،وهو أعلى مستوى له منذ
ٌولٌو  ،2015وٌعد هذا السعر أعلى بمقدار الثلث عن أدنى مستوى فً عام  .2017كما ارتفعت
أسعار النفط فً السوق األوروبٌة  ،لتوسع مكاسبها ،مسجلة أعلى مستوى فً أكثر من عامٌن .بٌد
أن األسعار أقفلت نهاٌة األسبوع (الجمعة  10نوفمبر) على انخفاض طفٌؾ عند التسوٌة .حٌث
تراجع خام القٌاس العالمً مزٌج برنت  41سنتا ،ما ٌعادل  ،% 0.6لٌصل سعره إلى 63.52
دوالرا للبرمٌل ،بٌنما جرت تسوٌة خام ؼرب تكساس الوسٌط األمرٌكً على انخفاض قدره 43
سنتا لٌصل إلى  56.74دوالرا للبرمٌل.
وفً هذا اإلطار ،أرجع رئٌس المبادرة األوروبٌة للطاقة فٌلٌب دٌبٌش ارتفاع األسعار الى عوامل
عدة منها تراجع أنشطة الحفر األمٌركٌة التً عززت الثقة بتراجع تخمة المعروض وفائض
اإلمدادات فً السوق ،فضال عن تصرٌحات وزٌر الطاقة والصناعة والثروة المعدنٌة السعودي
السٌد خالد الفالح فً طشقند بالرضا التام عما تحقق من تعاون بٌن المنتجٌن ،وتمسك السعودٌة
باالستمرار فً العمل لمواصلة خفض اإلنتاج حتى القضاء الكامل على فائض المخزونات وهو ما
ٌإكد توجه المنتجٌن ا نحو تمدٌد اتفاق خفض اإلنتاج.
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وأشار إلى أن الفالح أكد تجاوب عدٌد من المنتجٌن مع خطط خفض اإلنتاج ،الفتا إلى مباحثات
ناجحة مع كل من مالٌزٌا واإلكوادور ونٌجٌرٌا ولٌبٌا ،وأوضح أن اإلكوادور كانت تعارض خفض
اإلنتاج لكن ٌبدو أنها تراجعت عن هذا التوجه كما أن نٌجٌرٌا ولٌبٌا المعفاتٌن من اتفاق الخفض أٌدتا
جهود استمرار تقلٌص اإلنتاج وسط أنباء عن احتماالت قوٌة بضمهما إلى االتفاقٌة.
من جانبها ،قالت مدٌر الطاقة والبتروكٌماوٌات فً شركة "أى اٌه سنؽابور" أمرٌتا إنج  ،إن دعوة
الفالح إلى مزٌد من جهود المنتجٌن لخفض المخزونات النفطٌة العالمٌة ستلقى استجابة ونجاحا
واسعا ،متوقعة أن ٌتبلور ذلك فً توسعة االتفاق خالل االجتماع الوزاري لدول أوبك فً فٌٌنا فً
 30نوفمبر .كما توقعت أن ٌسهم إعالن أوبك عن توقعاتها السنوٌة فً تعزٌز األجواء اإلٌجابٌة فً
سوق النفط الخام خاصة فٌما ٌتعلق بؤداء السوق فً العام المقبل  2018وفً ضوء توقعات قوٌة
بنمو الطلب وتقلص فائض المخزونات وسرعة تقدم السوق نحو احتواء الفجوة بٌن العرض
والطلب.
وفً سٌاق متصل كان األمٌن العام ألوبك محمد باركٌندو قد أكد أن التقرٌر السنوي للمنظمة
ٌتضمن كثٌرا من المإشرات اإلٌجابٌة عن وضع السوق النفطٌة فً العام المقبل خاصة ما ٌتعلق
بنمو الطلب بمعدالت تفوق تقدٌرات سابقة.
وتراجعت أسعار النفط فً األسبوع التالً ( 17-13نوفمبر) ولكنها عاودت التحسن مع اقفال ٌومه
األخٌر بشكل طفٌؾ مع تفوق أثر التوقعات بتمدٌد أوبك لتخفٌضات اإلنتاج ،حٌث ارتفع خام القٌاس
العالمً مزٌج برنت فً العقود اآلجلة  19سنتا ،أو ما ٌعادل  0.3فً المئة ،مقارنة مع سعر
التسوٌة السابقة إلى  62.06دوالرا للبرمٌل وارتفعت العقود اآلجلة لخام ؼرب تكساس الوسٌط إلى
 55.39دوالرا للبرمٌل .ورجح خبراء أن المستوى المتواضع ألسعار الخام األمرٌكً ٌرجع إلى
ارتفاع إنتاج النفط فً الوالٌات المتحدة بؤكثر من  %14منذ منتصؾ  2016وإلى مستوى قٌاسً
بلػ  9.62ملٌون برمٌل ٌومٌا فٌما قالت الحكومة األمٌركٌة  ،إن إنتاج النفط الصخري لشهر
دٌسمبر سٌزٌد للشهر الثانً عشر على التوالً وذلك بمقدار  80ألؾ برمٌل ٌومٌا.
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ووفقا لخبراء ،زادت الشركات عدد منصات الحفر النفطٌة خالل األسبوع بواقع تسع حفارات لٌصل
العدد اإلجمالً إلى  738منصة وٌعد عدد الحفارات مإشرا مبكرا على اإلنتاج فً المستقبل وهو
ما زال أكبر بكثٌر منه قبل عام عندما كانت  452حفارة فقط تعمل بعد أن عززت شركات الطاقة
خطط اإلنفاق لعام  2017فً النصؾ الثانً من العام الماضً مع بدء تعافً الخام من انخفاض فً
األسعار استمر عامٌن.
واستقرت أسعار النفط مع نهاٌة األسبوع المنقضً فً  24نوفمبر ،عند اعلى مستوى لها منذ
عامٌن ،نظرا الستمرار ؼلق خط أنابٌب بٌن كندا والوالٌات المتحدة وهو ما ٌقلص من اإلمدادات
المتجهة إلى منشآت تخزٌن رئٌسٌة ،حٌث سجل خام القٌاس العالمى مزٌج برنت  63.86دوالر
للبرمٌل ،وسجلت أسعار العقود اآلجلة لخام ؼرب تكساس الوسٌط األمرٌكى  58.95دوالر
للبرمٌل.
وأعلن عن أن مخزونات النفط األمرٌكٌة قد تراجعت  1.9ملٌون برمٌل فً األسبوع المنتهى فً
 17نوفمبر إلى  457.14ملٌون برمٌل .وتراجعت المخزونات  % 15من مستوٌاتها القٌاسٌة
المسجلة فً مارس إلى ما دون مستوٌات  .2016وتشهد األسواق تقلصا للفجوة ما بٌن المعروض
والطلب عالمٌا بسبب الجهود التً تقودها منظمة أوبك ومجموعة من المنتجٌن المستقلٌن من بٌنهم
روسٌا لكبح اإلنتاج .وصرح وزٌر النفط الفنزوٌلً السٌد اٌولوخٌو دٌل بٌنو إن سوق النفط وصلت
أخٌرا إلى التوازن مع هبوط المخزونات .وأعلن أن سعر للخام ما بٌن  60و 70دوالرا للبرمٌل
ٌعتبر األمثل لتشجٌع المزٌد من االستثمار.
ومع نهاٌة نوفمبر ،ارتفعت العقود اآلجلة للنفط اثر توصل أوبك الى اتفاق مع كبار المنتجٌن
خارجها على تمدٌد تخفٌضات اإلنتاج حتى نهاٌة عام  ،2018فً خطوة كانت متوقعة على نطاق
واسع وتهدؾ إلى تصرٌؾ التخمة المستمرة فً المعروض العالمً ،بحسب وكالة روٌترز .وأشار
وزراء فً المنظمة إلى احتمال الخروج من االتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعا كبٌرا فً
األسعار .وٌبٌن الشكل ( )5حركة اقفاالت سعر برمٌل مزٌج برنت فً السوق الفورٌة خالل شهر
نوفمبر .2017
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شكل ( )5سعر برمٌل نفط برنت فً السوق الفورٌة  -نوفمبر 2017
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 7.1تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية
قال تقرٌر منظمة أوبك لشهر نوفمبر أن مخزونات الدول المتقدمة من النفط هبطت  7522ملٌون
برمٌل فً سبتمبر ،لتسجل  72433ملٌار برمٌل ،بواقع  038ملٌون برمٌل ٌومٌا فوق متوسط 3
سنوات .ولفت تقرٌر أوبك الشهري ،إلى أن الطلب العالمً على النفط سٌرتفع  0230ملٌون برمٌل
ٌومٌا خالل العام  ،7103مقارنة بـنحو  0253برمٌل ٌومٌا فً التوقعات السابقة ،كما قلصت "أوبك"
توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارجها فً  7103إلى  321ألؾ برمٌل ٌومٌا ،من  481ألؾ
برمٌل ٌومٌا فً التوقعات السابقة.
وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بلوغ متوسط الطلب على نفوطها  55287ملٌون
برمٌل ٌومٌا فً  ،7103بارتفاع  521ألؾ برمٌل ٌومٌا عن التوقعات السابقة ،وهذه الزٌادة هً
الثالثة على التوالً فً التوقعات من تقدٌرها األول الذي وضعته المنظمة فً ٌولٌو .وٌبرز التقرٌر
الثقة المتنامٌة لدى مسإولً "أوبك" فً نجاح اتفاق المنظمة لخفض اإلنتاج .وأشارت أوبك الى أن
السوق قد تجد دعما فً الشتاء من انخفاض مخزونات الوقود المقطر والتوقعات النخفاض درجات
الحرارة مما سٌعزز الطلب على نواتج التقطٌر من أجل التدفئة.
21

كما ذكرت نقال عن مصادر ثانوٌة أن إنتاج المنظمة انخفض فى أكتوبر  031ألؾ برمٌل ٌومٌا،
قٌاسا مع مستوٌات الشهر السابق التً بلؽت  57234ملٌون برمٌل ٌومٌا .وفى سٌاق متصل ،أشارت
حسابات وكالة "روٌترز" ،إلى أن أعضاء "أوبك" األحد عشر الملتزمٌن بؤهداؾ اإلنتاج ،ضخوا
 742238ملٌون برمٌل ٌومٌا فً أكتوبر ،بنسبة امتثال تزٌد على  ،%011مقارنة مع  %43فً
سبتمبر.
وعند التطرق لتقرٌر وكالة الطاقة الدولٌة ،خفض التقرٌر توقعات نمو الطلب العالمً بمقدار 011
ألؾ برمٌل ٌومٌا للعامٌن الحالً والقادم ،إلى نحو  023مٌون برمٌل ٌومٌا فً  7102وإلى 025
ملٌون برمٌل ٌومٌا فً  .7103وتتوقع الوكالة زٌادة الطلب على النفط بنحو  023ملٌون برمٌل
ٌومٌا خالل عام  7102لٌصل إلى  4222ملٌون برمٌل ٌومٌا .وفً عام  ،7103ترى الوكالة الدولٌة
أنه من المتوقع أن ٌزٌد الطلب بنحو  025ملٌون برمٌل ٌومٌا (أو  )%025لٌسجل  4324ملٌون
برمٌل ٌومٌا.
وجاءت هذه التوقعات لتخالؾ تقدٌرات التقرٌر الشهري لمنظمة أوبك بشؤن نمو الطلب العالمً على
الخام بمقدار  1212ملٌون برمٌل ٌومٌا إلى  0235ملٌون برمٌل ٌومٌا خالل عام  .7103وذكر
التقرٌر السنوي للوكالة الدولٌة ،أن إنتاج النفط األمرٌكً سوؾ ٌعادل ذروة ما تنتجه السعودٌة
بحلول عام  ،7173فً حٌن سٌتجاوز إنتاج الؽاز الطبٌعً األمرٌكً ما كان ٌنتجه االتحاد
السوفٌتً .وسجلت أسعار النفط خسائر ملحوظة بفعل خفض التوقعات بشؤن الطلب على النفط
العالمً.
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ثانياا :التطورات االقتصادية اإلقليمية
 1.2تقرير معهد التمويل الدولي :مملكة البحرين
ٌلخص التقرٌر أوضاع مملكة البحرٌن ،بطبٌعة الحال من وجهة النظر التحلٌلٌة للمعهد ،فً :سٌكون
النمو معتدال بفعل إجراءات الضبط المالً ،وسٌبقى عجز الموازنة ،رؼم ضؽطه ،كبٌرا ،مع اتجاه
نسبة الدٌن /الناتج المحلً اإلجمالً لالرتفاع ،والحاجة لتكٌؾ مالً ضخم للوصول لالستدامة
المالٌة ،مع توقع استمرار خضوع االحتٌاطً للضؽط عام .2018

وكذلك استمرار شهٌة

المستثمرون إلقراض البحرٌن ،إال أن التصنٌؾ االئتمانً الزال تحت الضؽوط ،مع احتمال
متواضع لتحسنه.
وٌشٌر التقرٌر ،عند البدء بتوقعات النمو ،بؤنه أعاد تقدٌر معدل النمو لعام  2017لٌكون ()%2.9
وذلك بفعل الدور اإلٌجابً لالستثمار (أنظر الشكل  ،)1وبشكل محدد فً مشروعات البنٌة
األساسٌة ،وبتموٌل بـ ( )10ملٌار دوالر من المملكة العربٌة السعودٌة ،ودولة اإلمارات العربٌة
المتحدة ،ودولة الكوٌتٌ ،شمل الفترة  .2020 – 2011وبدون هذا التموٌل لكان معدل نمو مملكة
البحرٌن أقل .وٌستهدؾ هذا الدعم المالً رإٌة المملكة فً أعلى مرتبات التنمٌة الحضرٌة .علما
بؤن المشروعات الممولة قد بلؽت قٌمتها حوالً ( )3.3ملٌار دوالر ،وتمثل نحو ( )%10من الناتج
المحلً اإلجمالً  .ورؼم الزخم القوي للنمو فً النصؾ األول من العام إال أن المعهد ٌتنبؤ بمعدل
نمو أقل فً النصؾ الثانً من العام بفعل االضطرابات فً مصهر األلمونٌوم ،والتشٌٌد .كما
أوضحت البٌانات الحدٌثة ارتفاع عدد العمالة األجنبٌة المؽادرة ،األمر الذي ٌُفسر ،من وجهة نظر
المعهد ،بتحدٌث األنشطة االقتصادٌة.
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شكل ( :)1مكونات الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً

نقاط مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
معدل النمو اإلجمالي
االستثمار
االستهالك
صافي الصادرات

وبالمقارنة مع بقٌة دول مجلس التعاون ٌالحظ المعهد بؤن مملكة البحرٌن هً أكثر تنوعا ،لذا فإن
تقلبات أسعار النفط لها آثار محدودة على معدل النمو االجمالً .وٌعود مصدر هذا التنوع إلى دور
األنشطة المالٌة ،والسٌاحٌة ،وبعض األنشطة الصناعٌة التحوٌلٌة .باإلضافة إلى اعتبار المملكة أحد
المراكز المهمة للتموٌل اإلسالمً .وٌعتقد تقرٌر المعهد بؤن معدل النمو اإلجمالً ،عام ،2018
سٌكون فً حدود ( ،)%2.5وذلك بسبب إجراءات الضبط المالً المتبعة ،والضعؾ فً االستثمار.
 1.1.2المالية العامة
وعندما تناول تقرٌر المعهد ألوضاع الموازنة فٌرى بؤن الرٌح المعاكسة الزالت قوٌة .وٌتوقع
التقرٌر انخفاض العجز من ( )%17.8من الناتج المحلً اإلجمالً عام  2016إلى ()%12.8
عام  ،2017إال أن العجز الزال ،بفعل ارتفاع أسعار النفط ،وضؽط اإلنفاق نسبٌا .وقد قامت
المملكة قبل سنتٌن بخفض الدعم على اللحوم ،والطاقة .إال أن اتجاه تكلفة التموٌل (الفوائد) نحو
االرتفاع قد حد من تؤثٌر خفض الدعم .لذلك فهناك حاجة لمزٌد من الضبط المالً ،شاملة المزٌد
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من ضؽط الدعم ،والتخلص من النفقات ؼٌر الضرورٌة .وطالما أن باب األجور ،والدعمٌ ،كون
حوالً ثلثً اإلنفاق الحكومً ،لذا فإن الخفض الكبٌر فً اإلنفاق ٌعتبر ؼٌر ممكن اجتماعٌا .وٌقدر
تقرٌر المعهد سعر برمٌل النفط التوازنً ألؼراض الموازنة ،لعام  ،2018بنحو ( )95دوالر،
وبارتفاع ( )35دوالر عن المستوى الحالً.
وٌعتقد تقرٌر المعهد بؤن هناك إمكانٌة لرفع اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة ،بما فً ذلك العمل بضرٌبة
القٌمة المضافة عند ( ،)%5والمتوقع العمل بها فً النصؾ الثانً من عام  .2018والتً من
المتوقع أن تساهم بنحو ( )300ملٌون دوالر ،أو ( )%1من الناتج المحلً اإلجمالً ،عام .2018
وإذا ما تم أخذ الضؽط فً اإلنفاق بنظر االعتبار ،أٌضا ،مع اإلٌرادات المتوقعة من ضرٌبة القٌمة
المضافة ،فإن ذلك ٌمكن أن ٌساهم بضؽط العجز لٌصل إلى ( )%10من الناتج المحلً اإلجمالً
عام .2018
 2.1.2الدين العام
ٌبدي تقرٌر المعهد اهتمامه بمدى إمكانٌة استمرار استدامة الدٌن .ففً ظل منهج تدرٌجً للضبط
المالً هناك احتمال بارتفاع الدٌن العام لٌصل إلى ( )%94من الناتج المحلً اإلجمالً عام
 .2018حٌث قامت الجهات المعنٌة ،وبهدؾ سد عجز الموازنة ،قام البرلمان ،فً ٌونٌو ،2017
بالتصدٌق على زٌادة سقؾ هذه القروض إلى ( )13ملٌار دٌنار بحرٌنً ،أو ما ٌعادل ()%100
من الناتج المحلً اإلجمالً .وتم إصدار دٌن جدٌد بقٌمة ( )3ملٌار دوالر فً سبتمبر من نفس
العام ،أو ما ٌعادل ( )%10من الناتج المحلً اإلجمالً .ورؼم وصول التصنٌؾ السٌادي تحت
"فئة االستثمار  ،"Investment Gradeإال أن مشترٌات السندات المصدرة من المملكة قد
تضاعفت خمسة مرات ،وذلك ٌعود الرتفاع العوائد ،والتً تعتبر األعلى ضمن دول المجلس.
وٌعتقد التقرٌر بؤن التوجه لالقتراض الخارجً سٌستمر ،وذلك لتجنب ظاهرة مزاحمة القطاع
الخاص على التموٌل المحدود.
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 3.1.2الحساب الجاري واالحتياطي
ٌعتقد المعهد بؤن عجز الحساب الجاري مكن أن ٌنخفض لٌصل إلى ( )%4عام  ،2017بعد أن
كان ( )%4.6عام  ،2016وذلك بفعل تحسن أسعار النفط ،كعامل أساسً .وقد شهدت الواردات،
بعد عامٌن من الهبوط ،ارتفاعا ملحوظا فً النصؾ األول من عام  ،2017إسمٌا ،وعلى أساس
الكمٌة .ورؼم بقاء كمٌة الصادرات محل مقارنة مع العام الماضً ،2016 ،إال أن الصادرات ؼٌر
النفطٌة ،ذات المنشؤ المحلً وباستبعاد إعادة التصدٌر ،سجلت زٌادة بـ ( )%15فً األشهر التسعة
األولى من عام  .2017وهو األمر الذي ٌعكس ارتفاع أسعار المعادن المسٌطرة على صادرات
المملكة ؼٌر النفطٌة .وٌعتقد التقرٌر بؤن عجز الحساب الجاري ٌمكن أن ٌتقلص أكثر ،عام
 ،2018لٌصل إلى ( ،)%3.5إال أنه ٌبقى أعلى من ( )%3من الناتج المحلً اإلجمالً خالل
السنوات القلٌلة القادمة .وذلك بفعل استمرار ضؽوط الواردات ،والمدفوعات للخارج.
أما بخصوص االحتٌاطً فقد شهد هبوطا كبٌرة فً أؼسطس من هذا العام إلى ( )1.4ملٌار دوالر
(تؽطٌة أقل من شهر واحد من الواردات) ،بعد أن وصل إلى ( )6ملٌار دوالر عام  .2014إال أن
البٌانات المتاحة لشهر سبتمبر  2017تشٌر لتحسن نسبً فً االحتٌاطً لٌصل إلى ( )3.4ملٌار
دوالر فً شهر سبتمبر من هذا العام (تؽطً شهر ونصؾ من الواردات تقرٌبا) .وٌعزو التقرٌر
مصدر هذه الزٌادة باالحتٌاطً إلى قٌمة السندات المصدرة.
 4.1.2التطورات النقدية
ٌالحظ تقرٌر معهد التموٌل الدولً بؤن اإلقراض المحلً ٌخضع لضؽوط عام  2017حٌث شهد
معدل نمو سالب ،فً حٌن وصل معدل نمو عرض النقود (بالمعنى الواسع) إلى أقل من (.)%2
واستمر إقراض قطاع األعمال عند أدنى مستوٌاته لسنتٌن ،إال أن شهري أؼسطس وسبتمبر من هذا
الشهر قد شهدا انتعاشا بفعل الطلب القوي لقطاع التشٌٌد .ورؼم النمو المتواضع فً االئتمان
المحلً ،إال أن زٌادة ودائع القطاع الخاص ،فً األشهر القلٌلة الماضٌة ،قد ساهمت فً تخفٌؾ
الضؽوط على السٌولة .علما بؤن انخفاض االئتمان المحلً ٌعكس ارتفاع تكلفة التموٌل.
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أما فٌما ٌخص النظام المصرفً فهو الزال متكٌؾ مع األوضاع االقتصادٌة ،حٌث الزال رأس
المال األساسً ٌ Tier 1 Capitalمثل ( )%17من األصول المرجحة بالمخاطر Risk-
 ،Weighted Assetsاألمر الذي ٌعكس الرسملة المرتفعة .واستمرت نسبة الدٌون المعروفة
إلى إجمالً الدٌون باالرتفاع من ( )%3.6عام  2015إلى ( )%5.7فً مارس  ،2017وكما هو
موضح بالجدول ( )1أدناه.
جدول ( :)1مإشر السالمة المالٌة لمملكة البحرٌن

كفاية رأس المال:
نسبة كفاٌة رأس المال
نسبة رأس المال األساسً
نوعية األصول:
نسبة الدٌون المتعثرة
المخصصات كنسبة من الدٌون المتعثرة
المكاسب:
العائد على األصول ()%
العائد على األسهم
نفقات التشؽٌل ( %من الدخل اإلجمالً)

2014

2015

2016

مارس
2017

18.6
15.6

18.7
16.9

19.6
17.8

20.3
18.6

3.8
53.9

3.6
52.3

4.7
49.9

5.7
50.0

1.2
11.3
65.0

1.2
10.5
72.2

1.2
11.4
70.0

--72

وتمثل أكبر نسبة من القروض المتعثرة تلك المرتبطة بالقطاع النفطً ،حٌث مثلت حوالً ()%16
منم إجمالً القروض المتعثرة.
 5.1.2األوضاع التنافسية
لعل من أهم التحدٌات التً تواجه المملكة ،وكذلك بقٌة دول المجلس ،هً كٌفٌة تحوٌل االقتصادات
إلى اقتصادات معتمدة على االنتاجٌة أساسا .ولؽرض ذلك فإن على المملكة جذب االستثمارات
األجنبٌة القائمة على التكنولوجٌا المتقدمة .ورؼم ارتفاع المملكة التنافسٌة ،ضمن دول الشرق
األوسط وشمال أفرٌقٌا ،إال أنها الزالت بحاجة لتحسٌن بٌئة األعمال .واحتلت المملكة المرتبة
( )44من مجموع ( )137بلد ،واحتلت المرتبة ( )66ضمن ( )190بلد ،ضمن تقرٌر التنافسٌة
لعام ( ،)2018/2017وتقرٌر ممارسة األعمال لعام ( ،)2018/2017تباعا .وٌؤخذ المإشر
الفرعً تنفٌذ العقود واإلجراءات القانونٌة حوالً السنتٌن من التقاضً .وهً الفترة البعٌدة عن
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فترة الممارسات الدولٌة .وبإمكان المملكة ،كما ٌعتقد التقرٌر ،أن تكون مركزا لجذب األعمال
األجنبٌة ،بعد تصحٌح بعض المإشرات.
 2.2تقرير معهد التمويل الدولي :دولة اإلمارات العربية المتحدة
ٌلخص التقرٌر األوضاع االقتصادٌة فً العدٌد من المالحظات منها :التكٌؾ األفضل مع األوضاع
الحالٌة بسبب التنوع النسبً ،مع توقع وصول معدل النمو ؼٌر النفطً إلى ( )%3عام 2017
(و %3.5عام  ،)2018وتعمل اإلمارات حالٌا على رإٌة شاملة لجذب االستثمارات األجنبٌة خالل
األجل المتوسط ،مع إمكانٌة تحمل المصدات المالٌة اإلماراتٌة إلجراءات ضبط مالً متدرجة ،مع
سالمة النظام المصرفً وتشجٌعه للتنوٌع ،واستمرار نظام إدارة سعر الصرؾ الحالً .وٌوضح
الجدول ( )2أدناه أهم المإشرات االقتصادٌة الواردة بتقرٌر المعهد.
جدول ( :)2أهم المإشرات االقتصادٌة بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة
2014
المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي (مليار دوالر)
403
التغير النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (:)%
3.3
الناتج النفطً
0.4
الناتج ؼٌر النفطً
5.4
متوسط التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ()%
2.3
رصيد الموازنة (نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي):
1.9
باستبعاد دخل االستثمار
-3.3
رصيد الحساب الجاري (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي) 13.5
الدّين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
50.0
اإلنتاج النفطي (مليون برميل /يوم)
2.89

2015
358
3.8
5.4
3.2
4.1
-3.4
-9.6
4.8
58.6
3.00

2016
349
3.0
3.8
2.8
1.8
-4.4
-9.9
3.3
59.8
3.07

2017
372
1.4
-2.2
3.0
1.6
-3.0
-7.5
2.8
56.5
2.99

2018
396
2.8
1.3
3.5
2.6
-0.8
-6.0
2.5
56.5
3.03

بعد ذلك ٌبدأ التقرٌر بالتؤكٌد على أن إدارة االقتصاد اإلماراتً أفضل إدارة بالمنطقة ،وفً ظل
مصدات مالٌة تقدر بحوالً ( )670ملٌار دوالر ،وبنٌة أساسٌة تنافسٌة ،واقتصاد متنوع نسبٌاُ ،وهو
األمر الذي ساعد وٌساعد التؤقلم مع التطورات النفطٌة الراهنة .حٌث تمثل مساهمة القطاع النفطً
( )%30فقط من الناتج المحلً اإلجمالً ،و( )%40من إجمالً الصادرات .وتعتبر دولة اإلمارات
أول دولة حررت أسعار الوقود ،وتبنت برنامج إلصالح دعم الطاقة .ورؼم تمتع الدولة بمرتبة
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متقدمة فً التنافسٌة ،إال أنها الزالت تعمل على تحسٌن بٌئة األعمال .وٌتوقع تقرٌر المعهد أن
تصبح دولة اإلمارات أحد أوائل دول إقلٌم الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا فً مجال األداء
االقتصادي مع استمرار النمو والمدفوع أساسا بقطاعً السٌاحة ،والتجارة.
وٌرى التقرٌر بؤن األداء االقتصادي للدولة سوؾ ٌتحسن خالل عامً  2017و  .2018وذلك فً
ظل تحسن أسعار النفط ،والتجارة العالمٌة ،وتوقع تخفٌؾ إجراءات الضبط المالً .إال أن معدل
النمو اإلجمالً سٌنخفض إلى ( )%15عام  ،2017بسبب تخفٌض اإلنتاج النفطً .مع توقع
ارتفاع معدل النمو ؼٌر النفطً لٌصل إلى ( )%3.0عام  2017و ( )%3.5عام  ،2018وبدعم
من االستثمارات والصادرات ؼٌر النفطٌة .وتشٌر قٌم العدٌد من المإشرات :مثل عدد السائحٌن،
ومبٌعات التجزئة ،والرقم القٌاسً لمشترٌات المدراء ) ،(PMIإلى تحسن نشاط القطاع الخاص.
 1.2.2أوضاع المالية العامة
ٌإكد التقرٌر على استطاعة الدولة ،فً ظل المصدات المالٌة المتاحة ،على إجراء التعدٌالت المالٌة
بشكل متدرج ،استجابة النخفاض أسعار النفط .وسوؾ تساعد ارتفاعات أسعار النفط إمارة أبوظبً
فً تقلٌل عجز الموازنة (على مستوى اإلمارة ،واالتحاد) من ( )%4.4عام  2016إلى ()%3
عام  ،2017كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً .وٌتوقع التقرٌر ارتفاع اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة
بفعل إجراءات رفع هذه اإلٌرادات ،مثل زٌادة رسوم البلدٌة ( )%3على إٌجارات الوافدٌن .مع
تنفٌذ رسوم إضافٌة على المشروبات ( ، )%50وعلى التبػ ( .)%100مع إعفاء العدٌد من
المنتجات االستهالكٌة من ضرٌبة القٌمة المضافة ،بما فً ذلك األؼذٌة التً ستعفى بالكامل ،ورؼم
بعض اإلعفاءات من هذه الضرٌبةٌ ،إمل أن ترتفع اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة بحوالً ( )23ملٌار
درهم ،أو ما ٌمثل ( )%1.6من الناتج المحلً اإلجمالً .وبناء على ذلك ٌتوقع أن ٌكون سعر
برمٌل النفط التوازنً ألؼراض الموازنة ( )60دوالر لعام  2017و( )58دوالر لعام .2018
وقد تجنبت دولة اإلمارات ،وبشكل محق ،تموٌل عجز الموازنة فً النظام المصرفً المحلً ،حٌث
استمر التموٌل من مصادر خارجٌة ،وؼٌر مصرفٌة محلٌة .األمر الذي ٌعنً أن المصارؾ المحلٌة
ستستثمر أقل فً شراء السندات الحكومٌة ،وبالتالً تتٌح المزٌد من التموٌل للقطاع الخاص .علما
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بؤن إمارة أبوظبً قامت فً أكتوبر  2017بتعبئة ( )10ملٌار دوالر على شكل سندات ممولة من
مستثمرٌن أوربٌٌن وأمرٌكان أساسا (عرض المستثمرون  30ملٌار دوالر).
 2.2.2األوضاع النقدية
كما هو الحال فً بقٌة دول المجلس فإن السٌاسة النقدٌة محددة بآلٌة ربط سعر الصرؾ ،وسوق
رأس المال الحرة .وٌتبع سٌاسة سعر الفائدة اإلماراتٌة نظٌرتها األمرٌكٌة .كما أن عملٌات إدارة
السٌولة ،المتبعة من بنك اإلمارات المركزي ،ومن خالل إصدار شهادات ودائع البنك ،تهدؾ إلى
استقرار شروط السٌولة .وقد تحسنت هذه الشروط فً األشهر القلٌلة الماضٌة بفعل تحسن أسعار
النفط .وبعد تضٌٌق الفجوة بٌن سعر الفائدة السائدة بٌن البنوك اإلماراتٌة ) ،(EIBORونظٌره
السائد بٌن البنوك البرٌطانٌة ) (LIBORقام البنك المركزي بتخفٌض النفاذ للسٌولة بمبلػ تراكمً
بلػ ( )24ملٌار درهم ( %2من عرض النقود بالمعنى الواسع) ،خالل الفترة من ٌونٌو – سبتمبر
 .2017وذلك من خالل بٌع شهادات اإلٌداع .باإلضافة إلى ذلكٌ ،شهد النظام المصرفً ارتفاعا
بالودائع بشكل ٌفوق القروض .وذلك ٌعود أساسا النخفاض القروض الشخصٌة .علما بؤن الودائع
قد ارتفعت بنحو ( )%5.8فً سبتمبر  .2017وٌتوقع التقرٌر تسارع االئتمان بنحو ( )%5عام
.2018
والزالت السلطات النقدٌة ملتزمة بربط العملة المحلٌة فً الدوالر لخدمة هذا الربط ألهداؾ
االستقرار ،وأن سعر الصرؾ المرن ٌتصؾ بمكاسب محدودة اآلن .ورؼم انخفاض سعر الصرؾ
الحقٌقً الفعال ) (REERبحوالً ( )%6.5خالل الفترة من نهاٌة  2016لؽاٌة سبتمبر 2017
(وذلك بسبب انخفاض سعر صرؾ الدوالر مقابل العمالت الرئٌسٌة) ،إال أن سعر الصرؾ الحقٌقً
الفعال للعملة المحلٌة بقً مرتفعا بـ ()%15تراكمٌا منذ نهاٌة  .2010وتضمن مرونة قوة العمل
الوافدة (التً تشكل حوالً  %90من قوة العمل) تصحٌح أي اختالل بسعر الصرؾ ،وذلك من
خالل تعدٌالت أسعار قوة العمل .علما بؤن ارتفاع قٌمة سعر الصرؾ ٌمكن أن ٌعالج من المزٌد
من إجراءات اإلصالح االقتصادي ،خدمة ألؼراض تعزٌز التنافسٌة.
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وٌشٌر التقرٌر ،أٌضا ،إلى سالمة القطاع المصرفً ،وأنه لم ٌتؤثر ،جوهرٌا ،بانخفاض أسعار
النفط ،ولم ٌتؤثر ،بذلك القدر ،بمقاطعة دولة قطر .وظل هذا القطاع برسملة جٌدة ،حٌث وصلت
نسبة رأس المال األساسً  Tied Capitalإلى حوالً ( )%17.1فً سبتمبر  ،2017وكذلك
نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالً القروض فً حدود ( .)%5مع بقاء نسبة األصول السائلة عند
حدود مرٌحة ( )%22.4نهاٌة ٌونٌو  .2017وذلك ٌعود لعدة أسباب منها :استعادة زخم وودائع
الشركات التً تساهم بها الحكومة .مع ارتفاع صافً أرباح المصارؾ الرئٌسٌة بحوالً ( )%5فً
النصؾ األول من عام  . 2017مع توقع تقرٌر المعهد أن تكون أجواء رفع سعر الفائدة داعمة
لربحٌة النظام المصرفً .إال أن التقرٌر ٌستدرك بالقول أن النظام المصرفً قد ٌتعرض باألجل
القصٌر إلى انخفاض بالنمو ،وبضؽط على الهوامش ،بسبب إعادة تسعٌر الودائع بشكل أسرع من
القروض.
 3.2.2الحاجة لمزيد من دعم اإلنتاجية والتنويع
أنجز نموذج دولة اإلمارات االقتصادي للتنمٌة إنجازا من خالل وصول معدل النمو ؼٌر النفطً إلى
( )%6.4خالل الفترة ( .)2015 – 2000إال أن هذا النموذج قد جذب عمالة أجنبٌة مستدامة،
مع محدودٌة فً مستوى االنتاجٌة ،ومسار التنوٌع .وفً ظل سٌنارٌو استمرار انخفاض أسعار
النفط ،وارتفاع سعر صرؾ العملة المحلٌة ،فهناك حاجة ملحة لمزٌد من التنوٌع وإصالح أعمق
بهدؾ رفع معدل النمو الذي حدده التقرٌر ،فً األجل المتوسط ،ووفقا للسٌنارٌو المرجعً القائم
على استمرار انخفاض أسعار النفط ،بحدود ( )%3.5 – 3.0لؽاٌة عام  .2025وهناك رإٌة
واستراتٌجٌة تحت اإلعداد لجذب المزٌد من االستثمار األجنبً خارج المناطق الحرة ،وقطاع
الطاقة ،وتوسٌع نشاط القطاع المصرفً وأسواق المال لتشمل األنشطة الصؽٌرة والمتوسطة بهدؾ
تشجٌع المزٌد من مساهمة القطاع الخاص .علما بؤن قانون االستثمار األجنبً لم ٌصدر لؽاٌة اآلن.
كما أن النموذج القائم على مزٌد من التنوٌع ٌستلزم االهتمام أكثر فً البحوث والتطوٌر ،واالبتكار،
والعلوم والتكنولوجٌا ،باعتبارهم محاور أساسٌة لخلق اقتصاد معرفً .األمر الذي ٌستلزم مستوى
تعلٌمً وتدرٌبً أفضل ،وشراكة فعالة بٌن القطاعٌن العام والخاص.
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وأخٌراٌ ،شٌر التقرٌر إلى عدد من المخاطر ،منها مستقبل ودور إنتاج النفط الصخري ،واحتمال
عدم تجدٌد اتفاق تخفٌض اإلنتاج النفطً (علما بؤن هذا االتفاق قد تم تجدٌده بنهاٌة عام .)2018
باإلضافة إلى مخاطر اتجاهات أسعار الفائدة لالرتفاع ،استجابة للسٌاسة النقدٌة األمرٌكٌة ،وأثر ذلك
على تكلفة التموٌل.
ثالثاا :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.1.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً ،على أساس سنوي ،لٌصل إلى ( )%3.3فً الربع
الثالث ،وفقا للتقدٌرات "الثانٌة" والتً تتمتع بمعلومات أوفر وأدق ،مقارنة بالتقدٌرات "المتقدمة"،
الواردة فً نهاٌة الشهر الماضً ،والخاصة بمعدل النمو والبالؽة ( .)%3.0وتم رفع ،وفقا
للتقدٌرات "الثانٌة" ،مساهمة االستثمار الثابت ؼٌر السكنً ،واإلنفاق الحكومً والمحلً ،واالستثمار
فً المخزون الخاص ،نحو األعلى .مع استقرار اإلطار العام للنمو .وٌوضح الشكل ( )1معدل نمو
الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً.
شكل ( :)1معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً مقارنة بالربع الثانً السابق
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 2.1.3معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك للمناطق الحضرٌة بنحو ( )%0.4فً نوفمبر  ،2017وعلى
أساس موسمً .حٌث ارتفع الرقم الخاص بالطاقة بحوالً ( ،)%3.9والذي ٌمثل حوالً ثالثة
أرباع زٌادة كل البنود .أما الكازولٌن فقد ارتفع بنحو ( ،)%3.7مع ارتفاع بقٌة البنود المرتبطة
بالطاقة األخرى .فً حٌن استقر الرقم الخاص بالمواد الؽذائٌة كما هو بالشهر السابق ،وانخفاض
رقم األؼذٌة المحلٌة.
وشهد الرقم القٌاسً لكافة البنود ماعدا األؼذٌة ،والطاقة ،ارتفاعا بحوالً ( )%0.1فً نوفمبر
 ،2017مع استمرار ارتفاع الرقم المرتبط بالسكن ،وكذلك ارتفاع األرقام الخاصة بتؤمٌن
السٌارات ،والسٌارات والشاحنات ،والسٌارات الجدٌدة .أما األرقام القٌاسٌة المرتبطة بالمالبس،
وتذاكر السفر ،وأثاث المنزل ،فقد اتجهت نحو االنخفاض.
وبقدر تعلق األمر بالرقم اإلجمالً ألسعار المستهلك خالل العام الماضً ،المنتهً فً نوفمبر
 ،2017فقد ارتفع ( .)%2.2فً حٌن ارتفع الرقم اإلجمالً ،بعد استبعاد األؼذٌة والطاقة ،بـ
( .)%1.7وٌوضح الشكل ( )2التؽٌر النسبً فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً الحضر،
والمعدل موسمٌا ،خالل السنة السابقة.
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شكل ( :)2التؽٌرات النسبٌة الشهرٌة للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك بالحضر ،والمعدل موسمٌا،
خالل الفترة نوفمبر  – 2016نوفمبر 2017

 3.1.3معدل البطالة
ارتفعت العمالة الحضرٌة ،فً شهر نوفمبر  ،2017بنحو ( )228ألؾ ،مع استقرار معدل البطالة
عند ( .)%4.1مع استمرار ارتفاع تشؽٌل المهنٌٌن ،وخدمات األعمال ،والصناعة التحوٌلٌة
والخدمات الصحٌة .وأوضحت إحصاءات مسح القطاع العائلً عدم تؽٌر أعداد العاطلٌن فً شهر
نوفمبر (حوالً  6.6ملٌون) .مع انخفاض أعداد العاطلٌن ،على أساس سنوي ،بنحو (،)%0.5
وبعدد ( )799ألؾ .وتركز معدل البطالة فً فئة المراهقٌن ( ،)%15.9ثم الالتٌنٌٌن (،)%4.7
ثم البالؽٌن الذكور واإلناث ( .)%3.7وبقدر تعلق األمر بفترة البطالة ،وصل أعداد العاطلٌن لفترة
أقل من ( )5أسبوع إلى حوالً ( )2.4ملٌون ،ولفترة ( 14 – 5أسبوع) حوالً ( )2.1ملٌون،
ولفترة ( )27أسبوع وأكثر حوالً ( )1.8ملٌون ،وأخٌرا لفترة ( )26 – 15أسبوع حوالً ()1.0
ملٌون .وٌوضح الشكل ( )3معدل البطالة المعدل موسمٌا.
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شكل ( :)3معدل البطالة المعدل موسمٌا
خالل الفترة نوفمبر  – 2015نوفمبر 2017

 2.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً ،المعدل موسمٌا ،بنحو (( ،)%0.6خالل الربع الثالث من
عام  ،2017فً كل من منطقة الٌورو ) ،(EA19والمجموعة األوروبٌة ) ،(EU28مقارنة بالربع
الثانً .وعند المقارنة مع نفس الربع ،الثالث ،فً العام الماضً ،ارتفع معدل النمو بنحو ()%2.6
فً كال المنطقتٌن .وضمن الدول األعضاء باالتحاد األوروبً ،والمتوفر عنها معلومات عن الربع
الثالث  ،2017شهدت الدول التالٌة أكبر معدل نمو للناتج :رومانٌا ( ،)%2.6ومالطا (،)%1.9
والتفٌا ( ،)%1.5وبولندا ( ،)%1.2مقارنة مع الربع السابق ،الثانً .فً حٌن حققت الدول التالٌة
أقل معدل نمو :الدانمارك ( ،)%-0.6ثم لٌتوانٌا ( .)%0.1وٌوضح الشكل ( )4معدالت النمو فً
الربع الثالث من عام  2017بالمقارنة مع الربع الثانً.
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شكل ( :)4معدالت النمو للدول األعضاء فً الربع الثالث مقارنة بالربع الثانً2017 ،

 2.2.3معدل التضخم
ٌتوقع أن ٌصل معدل التضخم السنوي إلى ( )%1.5فً نوفمبر  ،2017مرتفعا من ( )%1.4فً
أكتوبر  .2017وبالنظر إلى أهم مكونات التضخم فً منطقة الٌوروٌ ،توقع أن تكون أسعار الطاقة
األعلى ،على مستوى سنوي ،فً نوفمبر ( %4.7مقارنة مع  %3.0فً أكتوبر) ٌتبعها أسعار
المواد الؽذائٌة والمشروبات الكحولٌة والتبػ ( %2.2مقارنة مع  %2.3فً أكتوبر) ،ثم الخدمات
( %1.2والتً تتصؾ باالستقرار مقارنة مع أكتوبر) ،ثم السلع الصناعٌة ؼٌر المرتبطة بالطاقة
( ،%0.4والتً تعتبر مستقرة مقارنة مع شهر أكتوبر) .وٌوضح الشكل ( )5معدل التضخم على
أساس سنوي فً شهر نوفمبر .2017
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شكل ( :)5معدل التضخم السنوي على أساس سنوي فً شهر نوفمبر )%( ،2017

 3.2.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة المعدل موسمٌا فً منطقة الٌورو ) (EA19إلى حوالً ( )%8.8فً أكتوبر
 ،2017منخفضا من ( )%8.9فً سبتمبر من نفس العام ،ومن ( )%9.8بالمقارنة مع أكتوبر
 .2016وهو أقل معدل نمو بطالة مسجل فً منطقة الٌورو منذ ٌناٌر  .2009أما فً المجموعة
األوروبٌة ) (EU28فقد سجل معدل البطالة ( )%7.4فً أكتوبر  ،2017منخفضا من ()%7.5
فً سبتمبر  ،2017ومن ( )%8.3فً أكتوبر  ،2016وهو المعدل األقل منذ نوفمبر .2008
وٌقدر معهد اإلحصاء األوروبً عدد العاطلٌن ،فً أكتوبر  2017بنحو ( )18.24ملٌون فً
المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28منهم ( )14.344ملٌون فً المنطقة األوروبٌة ).(EA19
وبالمقارنة مع سبتمبر  ،2017انخفض عدد العاطلٌن بـ ( )111ألؾ فً المجموعة األوروبٌة
) ،(EU28وبنحو ( )88ألؾ فً منطقة الٌورو .وبالمقارنة مع أكتوبر  ،2017انخفض عدد
العاطلٌن بـ ( )2.074ملٌون فً المجموعة األوروبٌة ،وبحوالً ( )1.473ملٌون فً منطقة
الٌورو.
وتعتبر الدول األعضاء التالٌة قد شهدت أقل معدالت بطالة فً أكتوبر  :2017جمهورٌة الجٌك
( ،)%2.7ومالطا ( ،)%3.5وألمانٌا ( .)%3.6فً حٌن شهدت الدول التالٌة أكبر معدل للبطالة:
الٌونان ( ،)%20.6وإسبانٌا ( .)%16.7أما على مستوى بطالة الشباب ،فقد وصل عددهم
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( )3.722ملٌون فً أكتوبر  2017فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28منهم ( )2.657ملٌون
فً منطقة الٌورو .وبالمقارنة مع أكتوبر  2016انخفض معدل بطالة الشباب بحوالً ( )380ألؾ
فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28وبحوالً ( )201ألؾ فً منطقة الٌورو .وٌوضح الشكل ()6
معدالت البطالة فً الدول األعضاء ،والمعدلة موسمٌا ،فً أكتوبر .2017
شكل ( :)6معدالت البطالة ،أكتوبر ، 2017والمعدلة موسمٌا
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