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مقدمة
ٌتناول هذا التقرٌر ،فً قسمة األول حول التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،تطورات أسعار صرؾ
الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،مقابل الدٌنار الكوٌتً ،من حٌث نسب االرتفاع
واالنخفاض والتطورات االقتصادٌة التً تعمل فً للها هذه األسعار .وٌعرض أٌضا ،فً لل هذه
التطورات ،تقدٌرات معدل التضخم لدولة الكوٌت ،لشهر أكتوبر الماضً .ثم ٌشٌر آلخر مستجدات
السوق النفطً وتؽٌر مستوٌات اإلنتاج وسعر التصدٌر الكوٌتً ،وتؽٌرات أعداد أجهزة الحفر،
وآخر تحدٌثات أرقام الطلب والعرض العالمً على ومن النفط.
بعد ذلك ٌتناول فً القسم الثانً المستجدات االقتصادٌة لدول مجلس التعاون باالعتماد على اإلصدار
الثالث لتقرٌر الرصد االقتصادي لدول الخلٌج الصادر فً شهر نوفمبر الماضً ،مع إشارة خاصة
لجهود دول المجلس فً مجال اإلصالح المالً ،والسٌاسة المالٌة .وأخٌراٌ ،عرض ،فً القسم
الثالث ،آخر تقدٌرات األداء االقتصادي للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،واالتحاد األوروبً ،على
أساس أحدث التقدٌرات الخاصة بمعدل النمو الحقٌقً ،والتضخم ،والبطالة.

أوال 6التطورات االقتصادٌة المحلٌة
 0.0تطورات أسعار صرف الدٌنار أمام أهم العمالت
وصل سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،نهاٌة شهر نوفمبر ،إلى  303.8فلسا،
أي بنسبة انخفاض  ،%0.03مقارنة مع بداٌة الشهر 303.9 ،فلسا .وكان أعلى مستوى وصله
الدوالر خالل الشهر هو  304.2فلسا ،وأدنى مستوى  303.5فلسا .وشهد هذا السعر العدٌد من
التقلبات خالل الشهر المذكور ،وذلك فً لل العدٌد من التطورات ،والتً من أهمها :انتعاش
الولائؾ فً الوالٌات المتحدة بشكل حاد ،خالل شهر أكتوبر  ،2018وتسجٌل األجور أعلى
مكاسب سنوٌة خالل  9سنوات ،األمر الذي قد ٌساعد االحتٌاطً الفٌدرالً على استمرار اتجاه رفع
أسعار الفائدة خالل دٌسمبر .2018
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كما شهد الدوالر األمرٌكً ،مقابل الٌورو ،خالل شهر نوفمبر ،أعلى ارتفاع خالل  16شهر ،حٌث
تسبب انخفاض أسعار األسهم فً تحفٌز األسعار ،وأعاد االحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً تأكٌد موقفه
من تشدٌد السٌاسة النقدٌة ،األمر الذي ٌشٌر إلى قوة االقتصاد األمرٌكً .فً حٌن انخفض الدوالر
بعد تصرٌحات حذرة من اثنٌن من مسؤولً االحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً حول النمو االقتصادي
العالمً ،فً حٌن ارتفع الجنٌه االسترلٌنً بعد الخسائر المرتبطة بالمخاوؾ بشأن صفقة الخروج
من االتحاد االوربً.
وارتفع الدوالر األمرٌكً مقابل العمالت الرئٌسٌة ،حٌث تجنب المستثمرون األصول ذات المخاطر
العالٌة لصالح عمالت المالذ اآلمن وسط تصاعد المخاوؾ بشأن تباطؤ النمو العالمً والحرب
التجارٌة بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن .كما تعرض الدوالر لالنخفاض مقابل العمالت الرئٌسٌة،
خالل شهر نوفمبر ،بعد تصرٌح رئٌس مجلس االحتٌاطً الفٌدرالً بأن أسعار الفائدة األمرٌكٌة
كانت أقل بقلٌل من المستوى الحٌادي .وٌوضح الشكل ( )1حركة سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً
مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر نوفمبر .2018
شكل ( :)1سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – نوفمبر 8112
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أما فٌما ٌتعلق بسعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر نوفمبر ،فقد وصل نهاٌة
الشهر إلى  345.8فلسا ،أي بنسبة ارتفاع  ،%0.3مقارنة مع بداٌة الشهر 344.8 ،فلسا .وكان
أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خالل نوفمبر هو  348فلسا ،وأدنى مستوى  342.1فلسا.
وتعرض هذا السعر ،مقابل الدٌنار ،الى العدٌد من التقلبات ،خالل شهر نوفمبر ،وذلك ضمن عدد
من التطورات االقتصادٌة ،والتً منها :أدت المواجهة بٌن االتحاد األوروبً وروما ،بشأن عجز
المٌزانٌة اإلٌطالٌة والمخاوؾ بشأن تباطؤ النمو االقتصادي فً أوروبا ،إلى ضعؾ الٌورو ،الذي
خسر حوالً  %4مقابل الدوالر ،على مدى األشهر الستة الماضٌة.
وانخفض الٌورو بسبب ضعؾ ثقة المستثمر بفعل المواجهة حول مٌزانٌة إٌطالٌا ،وامهال االتحاد
األوروبً روما بعض الوقت لتقدٌم نسخة منقحة من المٌزانٌة .كما خفض االتحاد األوروبً توقعاته
للنمو اإلٌطالً .األمر الذي رفع من مخاوؾ المستثمرٌن بشأن الدٌون اإلٌطالٌة والتوقعات
االقتصادٌة.
كما ارتفع الٌورو والجنٌه االسترلٌنً بعد تصرٌحات من مسؤول برٌطانً بأن برٌطانٌا واالتحاد
األوروبً ٌقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مؽادرة برٌطانٌا للتكتل االقتصادي ،فً الوقت الذي
ٌسعى فٌه المفاوضون إلى تجنب فقدان الموعد النهائً .مع انخفاض الٌورو ،إلى أدنى مستوى،
خالل أسبوع واحد ،وسط مؤشرات على أن النمو االقتصادي قد ٌتباطأ فً منطقة الٌورو ،مع القلق
بشأن خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً ومفاوضات المٌزانٌة اإلٌطالٌة .كما ألهر تقرٌر مؤشر
مدٌري المشترٌات تباطؤ نمو القطاع الخاص األلمانً إلى أدنى مستوى له منذ ما ٌقارب أربع
سنوات .وٌبٌن الشكل ( )2حركة سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر نوفمبر
.2018
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شكل ( :)2سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً  -نوفمبر 2018

وبقدر تعلق االمر بسعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر نوفمبر
 ،2018فقد وصل نهاٌة الشهر الى 390.1فلسا ،أي بنسبة انخفاض  ،%0.1مقارنة مع بداٌة
الشهر 390.6 ،فلسا ،وكان أعلى مستوى وصله هذا السعر ،خالل الشهر هو  398.9فلسا،
واألدنى  387.5فلسا .مع تقلبات شهدها سعر الجنٌه مقابل الدٌنا ،خالل الشهر المذكور ،وفً لل
عدد من التطورات االقتصادٌة ،منها :ارتفاع سعر صرؾ الجنٌه بعد تصرٌحات مسؤول برٌطانً
عن قرب اتفاق على صفقة تسمح لشركات الخدمات المالٌة فً برٌطانٌا الوصول إلى أسواق االتحاد
األوروبً ،اال انه تم التقلٌل من أهمٌة هذا التصرٌح الحقا .مع ابقاء بنك انجلترا المركزي على
أسعار الفائدة دون تؽٌٌر ،وتوقعه ارتفاع أسعار الفائدة مستقبال إذا تم االتفاق على خروج برٌطانٌا
من االتحاد األوروبً ،وفقا لشروط مشجعة.
وتأثر الجنٌه بتحوٌل رأس مال المستثمرون إلى الدوالر األمرٌكً فً أعقاب اجتماع مجلس
االحتٌاطً الفٌدرالً ،الذي صرح بتشدٌد السٌاسة النقدٌة .وتأثر الجنٌه اإلسترلٌنً ،أٌضا ،باستقالة
وزٌر النقل البرٌطانً الذي انتقد خطة الخروج من االتحاد الخاصة برئٌسة الوزراء البرٌطانٌة،
ودعا الستفتاء آخر على عضوٌة برٌطانٌا فً االتحاد.
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وانخفض الجنٌه اإلسترلٌنً ،بأكثر من  %1بعد استقالة مجموعة من الوزراء البرٌطانٌٌن
المعارضٌن التفاق االنسحاب من االتحاد األوروبً الذي تم االتفاق علٌه مؤخرا .فً حٌن ارتفع
الجنٌه اإلسترلٌنً ،الحقا ،مع سعً رئٌس الوزراء البرٌطانً بكسب التأٌٌد لمشروع اتفاق الخروج
من باالتحاد األوروبً ،الذي تعرض لالنتقاد من اعضاء بحزب المحافلٌن الحاكم .وانتعش الجنٌه
اإلسترلٌنً ،من أدنى مستوٌاته ،بعد أن قدم محافل بنك انجلترا دعمه التفاقٌة الخروج من االتحاد،
وعدم الرؼبة بخفض أسعار الفائدة فً حالة عدم االتفاق بشأن الخروج.
وحذر بنك إنجلترا من أن برٌطانٌا تخاطر بضربة أكبر القتصادها ،أقوى من األزمة المالٌة العالمٌة
السابقة ،وذلك فً حال خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً بطرٌقة ؼٌر منلمة .وٌبٌن
الشكل ( )3حركة سعر الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر نوفمبر .2018
شكل ( :)3سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً  -نوفمبر 2018

 8.0التطورات النقدٌة والمصرفٌة
أصدر بنك الكوٌت المركزي عدة إصدارات من سندات وتورق بقٌمة  240ملٌون دٌنار لفترة 3
شهور وبعائد  ،%2.75وبقٌمة  160ملٌون دٌنار لفترة  3شهور وبعائد  ،%2.75وبقٌمة 240
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ملٌون دٌنار لفترة  6شهور وبعائد  ،%2.875وبقٌمة  360ملٌون دٌنار لفترة  6شهور وبعائد
 .%2.875كما أصدر البنك تعلٌمات جدٌدة فً شأن قواعد وأسس منح القروض وعملٌات التموٌل
الشخصً لألؼراض االستهالكٌة واإلسكانٌة وإصدار البطاقات االئتمانٌة .وتضمنت هذه التعلٌمات
زٌادة الحد األقصى للقروض وعملٌات التموٌل اإلسالمً لألؼراض االستهالكٌة ،لو ٌصبح حدا
مستقال ال ٌجاوز  25ضعؾ صافً الراتب الشهري للعمٌل ،وبحد أقصى  25ألؾ دٌنار .مع عدم
مطالبة العمٌل بتقدٌم المستندات والفواتٌر الدالة على استخدام القروض أو التموٌل اإلسالمً فً
الؽرض المخصص له ،إال إذا كان الؽرض هو بناء منزل شخصً أو ترمٌمه أو شراء سكن خاص.
وٌلخص الجدول ( )1تطور أهم المؤشرات النقدٌة ،بٌن شهري أؼسطس ،وسبتمبر .2018
جدول ( :)1تطور أهم المؤشرات النقدٌة بٌن شهري أؼسطس ،وسبتمبر 2018
سبتمبر 8104

البند

أغسطس 8104

التغٌٌر الشهري

األرقام بالملٌار دٌنار كوٌتً
عرض النقد )(M2
ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة
ودائع العمالت األجنبٌة

38.32
36.66
2.91

37.92
36.20
2.70

1.1%
1.3%
7.8%

التسهٌالت االئتمانٌة
االئتمان الممنوح للمؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة
القروض الشخصٌة

36.57
1.13
15.59

36.19
1.11
15.30

1.1%
1.8%
1.9%

سندات الخزٌنة العامة
ودائع األجل لدى البنك المركزي
إجمالً موجودات البنك المركزي

3.00
1.57
10.53

3.00
1.40
10.53

0.0%
12.1%
0.0%

أسعار الفائدة على الودائع األجل بالدٌنار الكوٌتً6
شهر واحد
ثالثة أشهر
ستة أشهر
 08شهر

2.27%
2.40%
2.52%
2.65%

2.25%
2.38%
2.51%
2.63%

0.9%
0.8%
0.4%
0.8%

متوسط سعر الفائدة على التسهٌالت االئتمانٌة بالدٌنار الكوٌتً

4.82%

4.82%

0.0%
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أما فٌما ٌتعلق بالتطورات بسوق األوراق المالٌة ،فقد سجل المؤشر العام فً للسوق ارتفاعا ،خالل
نوفمبر  ،2018بنسبة  .%0.8حٌث وصلت قٌمة المؤشر نهاٌة الشهر إلى  52109.21نقطة.
وارتفع مؤشر السوق الرئٌسً بنسبة  %0.8لٌصل إلى  42730نقطة ،فً حٌن ارتفع مؤشر
السوق األول بنسبة  ،%1لٌصل إلى  52317.81نقطة.
وارتفعت قٌمة المؤشرات الثالثة ،خالل األسبوع األول من شهر نوفمبر .2018حٌث ارتفع مؤشر
السوق العام بنسبة  ،%0.7ومؤشر السوق الرئٌسً بنسبة  ،%1.2ومؤشر السوق األول بنسبة
 .%0.7وتعزى هذه االرتفاعات الى انتعاش قٌمة األسهم المدرجة فً قطاع النفط والؽاز بنسبة
 ،%0.8وقطاع الصناعة بنسبة  ،%0.4وقطاع الخدمات االستهالكٌة بنسبة  ،%1وقطاع
االتصاالت بنسبة  ،%2.5وقطاع البنوك بنسبة  ،%0.3وقطاع العقار بنسبة  ،%0.4وقطاع
الخدمات المالٌة بنسبة .%2.4
وانخفضت مؤشرات البورصة الكوٌتٌة الثالثة ،خالل األسبوع الثانً من شهر نوفمبر ،2018
حٌث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة  ،%0.3ومؤشر السوق الرئٌسً بنسبة  ،%0.5ومؤشر
السوق األول بنسبة  .%0.3وٌعزى ذلك الى انخفاض قٌمة األسهم المدرجة فً قطاع النفط والؽاز
بنسبة  ،%1.7وقطاع الصناعة بنسبة  ،%1.1وقطاع السلع االستهالكٌة بنسبة  ،%2.7وقطاع
االتصاالت بنسبة  ،%1.4وقطاع البنوك بنسبة  ،%0.2وقطاع التأمٌن بنسبة .%0.5
واستمرت مؤشرات البورصة فً اتجاه االنخفاض ،خالل األسبوع الثالث من شهر نوفمبر ،2018
حٌث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة  ،%0.2ومؤشر السوق األول بنسبة  ،%0.3واستقر
مؤشر السوق الرئٌسً عند نفس المستوى الذي وصل إلٌه فً األسبوع السابق .وٌعزى سبب
انخفاض مؤشر السوق العام واألول الى انخفاض قٌمة األسهم المدرجة فً قطاع المواد األساسٌة
بنسبة  ،%3.9وقطاع الصناعة بنسبة  ،%1.2والسلع االستهالكٌة بنسبة  ،%4وقطاع االتصاالت
بنسبة .%0.6

9

وارتفع مؤشري السوق العام واألول بنسبة  ،%0.5و ،%1تباعا ،خالل األسبوع األخٌر من شهر
نوفمبر  ،2018فً حٌن انخفض مؤشر السوق الرئٌسً بنسبة  .%0.4وكان سبب ارتفاع مؤشر
السوق العام واألول ارتفاع قٌمة الشركات المدرجة فً قطاع المواد األساسٌة بنسبة  %1.2وقطاع
السلع االستهالكٌة بنسبة  %4واالتصاالت بنسبة  %0.8والبنوك بنسبة  %0.8والعقار بنسبة
 .%.0.7وٌبٌن الشكل ( )4إؼالق مؤشر السوق العام لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة خالل شهر
نوفمبر و 30نوفمبر .2018
شكل ( :)4إقفاالت مؤشر السوق العام لسوق الكوٌتً لألوراق المالٌة  -نوفمبر 8112

 3.0معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن خالل شهر أكتوبر  ،2018بنسبة  ،%0.18ولٌصل إلى
 ،113.3مقارنة بشهر سبتمبر  .)100=2013( 2018وذلك نلرا الرتفاع أسعار المجموعات
التالٌة :األؼذٌة والمشروبات بنسبة  ،%0.37وخدمات المسكن بنسبة  ،%0.09والمفروشات
المنزلٌة ومعدات الصٌانة  ،%0.17واالتصاالت بنسبة  .%0.57أما معدل التضخم على أساس
سنوي فقد ارتفع ،خالل أكتوبر  ،2018بنسبة  ،%0.18وذلك نلرا الرتفاع أسعار المجموعات
التالٌة :األؼذٌة والمشروبات بنسبة  ،%0.28والمفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة بنسبة
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 .%2.17وٌوضح الجدول ( )2تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم
القٌاسً ألسعار المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي.
جدول ( :)2تطور معدل التضخم للمجموعات السلعية الرئيسة المكونة للرقم القياسي
ألسعار المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي
األوزان
Weights
1000.0

أكتوبر
8103
Oct-17
113.1

سبتمبر
8104
Sep-18
113.1

أكتوبر
8104
Oct-18
113.3

الشهرٌة
Monthly
0.18

السنوٌة
Annual
0.18

167.06

108.1

108.0

108.4

0.37

0.28

السجائر والتبغ

3.33

114.1

129.5

129.5

0.00

13.50

الكساء وملبوسات القدم

80.33

107.0

105.4

105.3

-0.09

-1.59

خدمات المسكن

332.12

117.7

115.9

116.0

0.09

-1.44

المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة

114.33

115.3

117.6

117.8

0.17

2.17

الصحة

14.80

104.2

106.4

106.4

0.00

2.11

النقل

75.42

118.6

119.9

119.9

0.00

1.10

االتصاالت

39.77

101.6

105.3

105.9

0.57

4.23

الترفٌهٌة والثقافٌة

38.45

103.4

105.8

105.8

0.00

2.32

التعلٌم

41.86

117.9

119.1

119.1

0.00

1.02

المطاعم والفنادق

34.15

120.0

121.0

121.0

0.00

0.83

السلع والخدمات المتنوعة

58.38

106.5

107.3

107.2

-0.09

0.66

باستثناء األغذٌة والمشروبات

832.94

114.1

114.2

114.2

0.00

0.09

باستثناء خدمات السكن

667.88

110.8

111.8

111.9

0.09

0.99

باستثناء األغذٌة والسكن

500.82

111.6

113.0

113.1

0.09

1.34

المجموعات الرئٌسٌة
الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك
األغذٌة والمشروبات

 1.0التطورات النفطٌة
شهد اإلنتاج النفطً ،كمتوسط ،لدول األوبك ،ارتفاعا متصال خالل الخمس أشهر المنتهٌة فً
أكتوبر  ،2018لٌصل إلى ( )33.330ملٌون برمٌلٌ /وم ،وذلك حسب تقدٌرات "بلومبرغ" .إال
أن معلومات أوبك تشٌر إلى أن االرتفاع باإلنتاج كان أقل ،لٌصل إلى ( )32.9ملٌون /برمٌل فً
أكتوبر من العام الحالً .مع تركز أكبر زٌادة باإلنتاج فً لٌبٌا ،لٌصل إنتاجها ( )1.22ملٌون
برمٌلٌ /وم .كما أضافت المملكة العربٌة السعودٌة ،خالل شهر أكتوبر ،حوالً ( )150ألؾ
برمٌلٌ /وم ،ولٌصل إنتاجها إلى ( )10.68ملٌون برمٌلٌ /وم .مع ارتفاع إنتاج أوبك بحوالً
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( )1.5ملٌون برمٌلٌ /وم منذ ماٌو ( 2018إضافة السعودٌة ،لوحدها ،حوالً  0.71ملٌون
برمٌلٌ/وم ،واإلمارات  80ألؾ برمٌلٌ /وم ،فً حٌن إنتاج إٌران لٌصل إلى  3.4ملٌون
برمٌلٌ/وم) .ونتٌجة لهذه التطورات ارتفع انتاج أوبك ،مع انخفاض االلتزام بخفض اإلنتاج لٌصل
إلى ( )%104فً أكتوبر  ،2018بدال من ( )%111فً الشهر السابق ،سبتمبر.
وشهدت أسعار النفط ،ومنذ منتصؾ شهر أكتوبر  ،2018تقرٌبا ،هبوطا ملحولا ،بلػ الربع.
والذي ٌعتبر أكبر هبوط منذ ثالث سنوات تقرٌبا .وٌعود هذا االنخفاض ،أساسا ،إلى إعادة النلر
ببعض الركائز االقتصادٌة العالمٌة ،وبشكل محدد القٌود على التجارة الدولٌة (الخالؾ
األمرٌكً/الصٌنً) .مع اتجاه األسعار لمزٌد من الهبوط بعد استثناء اإلدارة األمرٌكٌة ألهم ثمان
دول مستوردة للنفط اإلٌرانً من الخطر .أما فٌما ٌخص دور المخزون النفطً ،فقد أشارت
إحصاءات "إدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌة" إلى استمرار تصاعد المخزون لثمانً أسابٌع متصلة.
حٌث وصل المخزون األمرٌكً إلى ( )442ملٌون برمٌل فً  9نوفمبر  ،2018بفعل مساهمة
المنتجٌن األمرٌكان فً بناء هذا المخزون.
أما على مستوى دولة الكوٌت فقد انخفض إنتاجها خالل شهر أكتوبر  ،2018لٌصل إلى ()2.760
ملٌون برمٌلٌ /وم ،مقارنة مع ( )2.8ملٌون برمٌلٌ /وم فً الشهر السابق ،سبتمبر .وفً لل
طاقة إنتاج احتٌاطٌة تقدر بنحو ( )240ألؾ برمٌلٌ /وم ،أي بمجموع طاقة ٌبلػ ( )3ملٌون
برمٌلٌ/وم .علما بأن اإلنتاج الكوٌتً ٌمثل ،خالل شهر أكتوبر ،حوالً ( )%8.2من إجمالً إنتاج
أوبك –  15البالػ ،كما أشرنا )33.330( ،ملٌون برمٌلٌ /وم .وٌوضح الشكل ( )5تطور
مستوٌات اإلنتاج النفطً الكوٌتً خالل السنة الماضٌة.

12

شكل ( :)5تطور اإلنتاج النفطً الكوٌتً (ملٌون برمٌلٌ /وم)
خالل الفترة نوفمبر  – 2017أكتوبر 2018

أما فٌما ٌخص تطور سعر برمٌل النفط المصدر بدولة الكوٌت ،فقد وصل السعر لشهر أكتوبر
 2018إلى ( )78.56دوالر /برمٌل مقارنة بنحو ( )76.82دوالر /برمٌل لشهر مارس السابق،
أي بنسبة ارتفاع بلؽت ( .)%2.2وٌوضح الشكل ( )6تطور سعر برمٌل النفط الكوٌتً المصدر
خالل العام الماضً المنتهً فً أكتوبر من العام المذكور.
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شكل ( :)6تطور سعر برمٌل النفط الكوٌتً المصدر ،دوالر /برمٌل
نوفمبر  - 2017أكتوبر 2018

وقد شهد شهر أكتوبر  2018عدد من التطورات الخاصة بأجهزة الحفر حٌث ارتفعت ،على
المستوى العالمً ،بنحو ( )14حفارة بالمقارنة مع شهر سبتمبر السابق (من  2341إلى .)2355
أما على مستوى دول أوبك فقد ارتفعت بـ ( )10حفارات ،وعلى مستوى الدول ؼٌر األعضاء فً
أوبك بـ ( )4حفارات .وتركز أكبر ارتفاع داخل أوبك فً المملكة العربٌة السعودٌة ( 6حفارات)،
ثم اإلمارات ،وفنزوٌال ( 2حفارة لكل منهما) ،وحفارة واحدة لكل من الكابون ،والعراق ،ونٌجٌرٌا،
مع انخفاض العدد بنحو ( )3فً حالة الجزائر ،وبقاء بقٌة الدول األعضاء بدون تؽٌر خالل شهر
أكتوبر.
 1.0تقارٌر أوبك ووكالة الطاقة الدولٌة
ٌتطرق تقرٌر أوبك ،لشهر نوفمبر  ،2018إلى انخفاض نمو الطلب العالمً على النفط بحوالً
( )1.5ملٌون برمٌلٌ /وم ،أي بحوالً ( )40ألؾ برمٌلٌ /وم أقل من التقدٌر الوارد بتقرٌر شهر
أكتوبر السابق .وهذا رؼم إعادة النلر بطلب مجموعة بلدان منلمة التعاون االقتصادي والتنمٌة
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باتجاه االرتفاع (بنحو  50ألؾ برمٌلٌ /وم) .وعلٌه فإن تقدٌر الطلب العالمً الوارد بتقرٌر أكتوبر
هو ( )98.7ملٌون برمٌلٌ /وم.
أما فً مجموعة البلدان ما عدا منلمة التعاون االقتصادي والتنمٌة فقد تم إعادة تقدٌر الطلب باتجاه
االنخفاض بنحو ( )90ألؾ برمٌلٌ /وم بسبب انخفاض النمو فً آسٌا وبلدان الشرق األوسط،
والصٌن خالل الربع الثالث من عام  .2018مع انخفاض الطلب فً بلدان آسٌا األخرى فً الربع
المذكور بسبب شروط مناخٌة أثرت سلبا على النمو االقتصادي .مع انخفاض طلب إندونٌسٌا بنحو
( )10ألؾ برمٌلٌ /وم ،وكذلك الحال فً دول الشرق األوسط ،التً انخفض توقع طلبها عام
 ،2018بحوالً ( )50ألؾ برمٌل بفعل انخفاض الطلب السعودي ،بفعل جهود االعتماد على
مصادر بدٌلة للطاقة خاصة فً مجال النقل.
أما بخصوص الطلب العالمً المتوقع لعام  2019فقد استقر ،نمو هذا الطلب ،الوارد بتقرٌر نوفمبر
 ،2018عند ( )1.29ملٌون برمٌلٌ /وم ،والذي ٌعتبر أقل بـ ( )70ألؾ برمٌلٌ /وم عن تقدٌرات
الشهر السابق ،أكتوبر .وذلك ٌعود أساسا إلى لروؾ عدم التأكد التً تسود االقتصاد العالمً،
والتكٌفات االقتصادٌة فً مجموعة التعاون االقتصادي والتنمٌة .أما فً مجموعة الدول ؼٌر
األعضاء فً منلمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ،فٌتوقع نمو الطلب بحوالً ( )1.4ملٌون
برمٌلٌ/وم بسبب تحسن أوضاع الطلب فً أمرٌكا الالتٌنٌة والشرق األوسط مقارنة بتلك األوضاع
السائدة عام  .2018وعلٌه ،تم تحدٌد الطلب على النفط عام  2019بنحو ( )100.08ملٌون
برمٌلٌ /وم.
أما فً جانب العرض العالمً للنفط فإن عرض الدول ؼٌر األعضاء فً أوبك قد تم إعادة تقٌٌمه،
فً تقرٌر نوفمبر  ،2018باتجاه االرتفاع بنحو ( )0.09ملٌون برمٌلٌ /وم ،وذلك أساسا بسبب
إعادة تقدٌر بٌانات الوالٌات المتحدة ،وروسٌا ،والتً عوضت االنخفاض المقدر ،فً حالة فنزوٌال،
والنروٌج ،والمملكة المتحدة ،والصٌن .وتوقع أن تكون الوالٌات المتحدة ،وكندا ،وكازاخستان،
وروسٌا ،والمملكة المتحدة ،المحركات الرئٌسٌة للنمو بالطلب على أساس سنوي.
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كما ٌتوقع أن ٌنمو إنتاج أوبك من الؽاز الطبٌعً المسال بنحو ( )0.10ملٌون برمٌلٌ /وم،
وبانخفاض ٌقدر بنحو ( )0.02ملٌون برمٌلٌ /وم عن تقدٌر الشهر السابق ،أكتوبر ،ولٌصل إلى
( )6.34ملٌون برمٌلٌ /وم .فً حٌن ٌتوقع أن ٌنمو هذا اإلنتاج بنحو ( )0.11ملٌون برمٌلٌ/وم
عام  ،2019ولٌصل إلى ( )6.45ملٌون برمٌلٌ /وم .أما عرض الدول ؼٌر األعضاء فً أوبك،
شامال الؽاز الطبٌعً المسال ،فقد ارتفع ،فً أكتوبر  ،2018بنحو ( )0.31ملٌون برمٌلٌ /وم،
على أساس شهري ،لٌصل إلى ( )66.86ملٌون برمٌلٌ /وم .وعلٌه ،فإن العرض العالمً للنفط قد
ارتفع ،فً أكتوبر  ،2018بنحو ( )0.44ملٌون برمٌلٌ /وم ،على أساس شهري ،ولٌصل إلى
( )99.7ملٌون برمٌلٌ /وم.
أما تقرٌر وكالة الطاقة الدولٌة ،لشهر نوفمبر  ،2018فٌشٌر إلى أن آفاق نمو الطلب العالمً على
النفط لم تتؽٌر ،بشكل كبٌر ،وهً فً حدود ( )1.3ملٌون برمٌلٌ /وم لعام  ،2018و( )1.4ملٌون
برمٌلٌ /وم لعام  .2019مع توقع زٌادة طلب مجموعة التعاون االقتصادي والتنمٌة بنحو ()355
ألؾ برمٌلٌ /وم عام  ،2018واالنخفاض لعام  2019بنحو ( )285ألؾ برمٌلٌ /وم .مع خفض
تقدٌرات طلب البلدان ؼٌر األعضاء فً مجموعة التعاون االقتصادي والتنمٌة بنحو ( )165ألؾ
برمٌلٌ /وم عام  .2019وٌتوقع التقرٌر ارتفاع العرض العالمً من النفط ،خاصة من السعودٌة،
وروسٌا ،والوالٌات المتحدة .ولٌعوض هذا االرتفاع ذلك االنخفاض المتوقع فً حالة إٌران
وفنزوٌال .مع ارتفاع إنتاج أوبك من النفط الخام بنحو ( )200ألؾ برمٌلٌ /وم فً أكتوبر ،لٌصل
إلى ( )32.99ملٌون برمٌلٌ /وم ،وبارتفاع قدره ( )240ألؾ برمٌلٌ /وم عن العام الماضً.
وٌلخص الجدول ( )3العرض والطلب العالمً على النفط والؽاز الطبٌعً المسال عامً 2018
و 2019حسب آخر التعدٌالت خالل شهر أكتوبر .2018
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جدول ( :)3الطلب على ،والعرض العالمً من النفط عامً  2018و 2019
حسب تقدٌرات شهر أكتوبر ( 2018ملٌون برمٌلٌ /وم)
8104

8105

الطلب العالمً

98.8

100.1

عرض البلدان غٌر األعضاء فً أوبك

59.9

62.1

عرض أوبك من الغاز الطبٌعً المسال

6.3

6.5

الفرق

32.0

31.5

المصدر :أوبك ،التقرٌر الشهري ،نوفمبر .2018

ً:التطوراتًاالقتصاديةًًًالخليجية ً
ًًًًًً ًًًًً ً ً ًً ًًً ًًً ًًًً
ثانيا
 0.8تقرٌر المرصد االقتصادي ،البنك الدولً
صدر العدد الثالث من مرصد الخلٌج االقتصادي ،نوفمبر  .2018وٌتناول التقرٌر ،تحت فصل
"نبض المنطقة" ،الوضع االقتصادي الدولً واإلقلٌمً ،وتحدٌات المخاطر ،كما ٌتناول ،أٌضا أهم
المؤشرات االقتصادٌة .باإلضافة إلى موضوع المرصد حول المٌاه ألؼراض التنمٌة والرفاه مع
إشارة خاصة لوضع بلدان مجلس التعاون .وسٌتم اإلشارة هنا للموضوعٌن األولٌن.
وبقدر التعلق بالفصل الخاص بنبض المنطقة واللمحة عن األوضاع االقتصادٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة،
فإنه رؼم تحسن الوضع االقتصادي الدولً فً النصؾ األول من عام  ،2018إال أن هناك
مؤشرات تشٌر إلى أن النشاط الصناعً الدولً ،والتجارة بالسلع قد شهدت بعض التباطؤ فً
األشهر األخٌرة.
كما أن النمو أصبح ؼٌر متساوٌا ،ففً الوقت الذي ٌرتفع فً الوالٌات المتحدة ،بفعل سٌاسات
التحفٌز المالًٌ ،نخفض فً مناطق أخرى من العالم .أما على مستوى البلدان الناشئة فإن معدل
النمو ٌتصؾ بعدم التجانس ،بسبب اختالؾ معطٌات كل بلد .ومن أهم األسباب التً ساهمت فً
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زٌادة تدفق رؤوس األموال من خارج الدول الناشئة هً :قوة الدوالر األمرٌكً ،والتأزٌم التجاري،
وتدهور آفاق النمو ،وزٌادة التعرض للمخاطر الخارجٌة ،باإلضافة إلى التحدٌات المحلٌة.
وعند اإلشارة للتطورات اإلقلٌمٌة بدول المجلسٌ ،خصص التقرٌر تحلٌل خاص لكل بلد من بلدان
مجلس التعاون.
 0.0.8المملكة العربٌة السعودٌة
والتً تعتبر أكبر اقتصادي ضمن دول المجلس ،وأكبر مصدر نفطً ضمن أوبك ،ألهرت تحسنا
نسبٌا بعد فترة الكساد ،وبمعدل نمو بلػ ( )%1.2على أساس سنوي ،فً الربع األول من عام
 ،2018وارتفع هذا المعدل إلى ( )%1.6فً الربع الثانً (مقارنة بمعدل  %0.7فً الربع
المنالر ،على أساس سنوي ،عام .)2017
وفٌما ٌتعلق بالنشاط المحلً ،فقد قفز مؤشر مشترٌات المدراء الصناعٌٌن (والذي ٌؽطً كامل
القطاع ؼٌر النفطً) لٌصل إلى ( )55.1فً أؼسطس  ،2018لٌمثل أعلى قٌمة منذ السنة السابقة.
وفً مجال " السعودة" وفقا لنلام "نطاقات" ،فقد تم إحالل حوالً ربع ملٌون عامل أجنبً فً الربع
األول من عام  .2018علما بأن أؼلب العمالة الوافدة تتركز فً التشٌٌد (حوالً  126ألؾ)،
والتجارة (حوالً  53ألؾ) .ولم ٌتم إحالل هذه العمال بعمالة سعودٌة ،حسب ما أورد المرصد.
وفً مجال السٌاسة المالٌة واإلصالح تمكنت المملكة من خفض عجز الموازنة من ( )%17.2عام
 2017لٌصل إلى ( )%5فً الربع األول من عام  2018بسبب التطورات النفطٌة اإلٌجابٌة خالل
هذه الفترة ،ونتائج الضبط المالً .باإلضافة إلى طفرة فً اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة بلؽت ()%63
على أساس سنوي .ومصدر هذه الطفرة ارتفاع بلػ ( ،)%300على أساس سنوي ،فً الضرائب
على السلع والخدمات ،بعد تطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة بداٌة ٌناٌر  .2018مع انخفاض شراء
السلع والخدمات بنحو ( ،)%39واإلنفاق االستثماري بنحو ( ،)%11وارتفاع المرتبات بنحو
( ،)%20بعد العودة عن خفض الرواتب التً بدأ العمل بها فً عام  ،2016مع ارتفاع فً المنافع
االجتماعٌة .كما رفعت المملكة أسعار الطاقة والكهرباء.
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 8.0.8دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
ٌبدو أن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،حسب المرصد لم تتعافى من ركود عام  ،2017حٌث
وصل معدل النمو فً الربع األول من عام  2018إلى ( )%3.3للقطاع ؼٌر النفطً ،على أساس
سنوي ،مدعما بتحسن أسعار النفط .وذلك وفقا للرقم القٌاسً للنشاط ؼٌر النفطً (الذي تم تركٌبه
من قبل بنك الكوٌت المركزي ،والمعتمد على مشترٌات المدراء الصناعٌٌن ،وأسعار المستهلكٌن،
وأسعار النفط) .وقد حققت أبولبً أعلى تحسن بالنمو ( )%0.1فً الربع األول من عام ،2018
بعد أن حققت نموا سالبا ( )%1.1-فً الربع الرابع من عام  .2017مع انخفاض طلبات
الصادرات الجدٌدة إلى أقل مستوى خالل أربعة أشهر متعاقبة تنتهً فً أؼسطس .)54.6( 2018
وفً جانب السٌاسة المالٌة واإلصالح أعلنت دبً محفزات مالٌة فً إبرٌل  ،2018وأبولبً فً
ٌونٌو من نفس العام .وركزت دبً على جانب العرض من خالل تخصٌص حوالً ( )%20من
المناقصات لألنشطة الصؽٌرة والمتوسطة ،األمر الذي ساهم فً لهور حوالً ألؾ نشاط بدبً،
وجذب االستثمارات فً القطاع العقاري .أما محفزات أبولبً فاقترحت إنفاق ما ٌعادل ()13.6
ملٌار دوالر فً البنٌة األساسٌة خالل السنوات الثالث القادمة ،باإلضافة لإلنفاق على األنشطة
الصناعٌة ،والمشروعات الصؽٌرة ،والمشروعات االجتماعٌة .وذلك بهدؾ توفٌر فرص عمل لنحو
( )10ألؾ للمواطنٌن.
 3.0.8دولة قطر
تمكن االقتصاد القطري من التكٌؾ الكامل لنتائج عدم االستقرار فً التجارة الخارجٌة مع بعض
دول المجلس .وبلػ معدل نمو االقتصاد فً الربع األول من عام  2018نحو ( )%2و( )%2.5فً
النصؾ الثانً من نفس العام .مع متانة نمو القطاع ؼٌر النفطً ،وبالشكل الذي عوض بعض
التراخً بالقطاع النفطً .كما قامت دولة قطر بافتتاح مٌناء جدٌد ،وإعادة اتجاه التجارة الخارجٌة،
وقامت بتنوٌع مصادر الواردات ،ورفعت من اإلنتاج المحلً من األؼذٌة .حٌث ساهمت عوائد
الؽاز الطبٌعً المسال فً رفع الناتج المحلً اإلجمالً بحوالً ( )%0.6فً الربع األول من عام
 .2018كما تستهدؾ دولة قطر ،فً موازنة معتدلة لعام  .2019/2018وتركز رفع اإلنفاق فً
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المرتبات (ربع مجموع اإلنفاق) ،وبمعدل نمو عن عام ٌ 2017بلػ ( .)%9.0مع نمو إجمالً
اإلنفاق بحوالً ( )%2.4خالل السنة المالٌة .مع توقع تحقٌق فائض ( ،)%2بعد عجز أقل من
( )%2عام  ،2017واحتمال أن ٌكون الفائض أكبر عام  2018بفعل تحسن السوق النفطً والؽاز
الطبٌعً (قبل بدء موجة انخفاض سعر برمٌل النفط خالل شهر نوفمبر .)2018
 1.0.8دولة الكوٌت
تمكنت دولة الكوٌت ،أٌضا ،من تحسن وضع النمو بعد تحقٌق معدل نمو بلػ ( ،)%1.95على
أساس سنوي ،فً الربع الثانً من عام  ،2018بعد تراخً بالنموٌ ،قدر بنحو ( ،)%0.4على
أساس سنوي ،فً الربع األول من نفس العام ،وبتراخً بالنمو بنحو ( )%3.5لعام  .2017مع
مساهمة إٌجابٌة للقطاع ؼٌر النفطً ،مدعمة باإلنفاق الخاص والحكومً .وتدعم نمو القطاع
النفطً عام  2018لٌصل النمو فً النصؾ األول إلى ( ،)%4.1وفً النصؾ الثانً إلى
( ،)%6.9على أساس سنوي .وذلك من خالل مساهمة قوٌة من قطاع االتصاالت ،والنقل،
والقطاع المالً.
أما فً جانب السٌاسة المالٌة واإلصالح ،فقد حفزت الدولة اإلنفاق االستثماري لٌصل ،فً موازنة
 ،2019/2018إلى ( )3.3ملٌار دٌنار (حوالً  10.6ملٌار دوالر) مع المحاولة إلعادة توجٌه
اإلنفاق من الجاري لصالح االستثماري .مع توقع عجز فً موازنة ٌ 2019/2018بلػ ()6.5
دٌنار ،والذي ٌعتبر أقل من عجز الموازنة السابقة البالػ ( )7.9ملٌار دٌنار .كما قامت الدولة
بتأجٌل العمل بضرٌبة القٌمة المضافة لؽاٌة عام  .2021إال أنها ستعمل باتجاه ضرٌبة التبػ
والمشروبات الؽازٌة ،مع العمل على إصالح الدعم.
 1.0.8سلطنة عمان
ال تصدر للسلطنة تقدٌرات ربعٌة للناتج المحلً اإلجمالً ،إال أن معدل النمو الصادر ،على أساس
سنوي ،فً الربع األول من عام ٌ 2018شٌر إلى ( ،)%6.5إسمٌا .وقد شهد اإلنتاج النفطً
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ارتفاعا بحوالً ( ،)%0.2على أساس سنوي ،خالل الفترة ٌناٌر – أؼسطس  ،2018وبعد فترة
من تقلص النمو فً المرحلة المنالرة عام .)%3.9( 2017
وعلى مستوى السٌاسة المالٌة واإلصالح تمكنت السلطنة من خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج
المحلً اإلجمالً ،من ( )%10فً الربع الرابع عام  ،2017إلى ( )%5.8فً الربع األول من
عام  ،2018وذلك لمساهمة واضحة من مساهمة حقل "خازان" للؽاز الطبٌعً .وكان الرتفاع
اإلٌرادات المالٌة األثر فً تخفٌض الضؽوط على حد األجور من حوالً ( )600لاير إلى ()950
لاير ،المؤهل لالستفادة من دعم الطاقة .وبذلك أصبح حوالً ثلثً القطاع العائلً العمانً مشمولٌن
بهذا الدعم .كما قامت السلطنة بإدخال رسوم ضرٌبٌة على السجائر والتبػ ومشروبات الطاقة فً
أؼسطس  .2018واستلمت السلطنة مبلػ ( )210ملٌون دوالر من المملكة العربٌة السعودٌة،
كجزء من دعم خلٌجً مخصص للسلطنة عام  2011بقٌمة ( )10ملٌار دوالر ،ومن خالل
الصندوق السعودي للتنمٌة.
 2.0.8مملكة البحرٌن
ارتد تقلص النمو فً مملكة البحرٌن ،على أساس سنوي ،من ( )%1.2فً الربع األول من عام
 2018إلى ( )%2.4فً الربع الثانً من نفس العام .وبعد أن تراجع نمو القطاع النفطً بمعدل
( ،)%14.7على أساس سنوي ،فً الربع األول من عام  2018بسبب أعمال الصٌانة ،نما هذا
القطاع بنحو ( )%0.8فً الربع الثانً بسبب ارتفاع إنتاج الؽاز .مع وصول معدل نمو القطاع
ؼٌر النفطً إلى ( )%1.9فً الربع األول من عام  ،2018بفعل االستثمارات الضخمة فً
مشروعات البنٌة التحتٌة الممولة خلٌجٌا .مع ارتفاع هذا المعدل إلى ( )%2.8فً الربع الثانً من
نفس العام.
وفً مجال السٌاسة المالٌة واإلصالح فرضت المملكة ،رسوم ضرٌبٌة على منتجات التبػ،
ومشروبات الطاقة والمشروبات الؽازٌة ،مع رفع أسعار البترول مرتٌن خالل سنتٌن .كما أعلنت
المملكة بأنه سوؾ لن ٌتم فرض ضرائب جدٌدة ،أو خفض اإلعانات ،إال بعد االنتهاء من إجراءات
التعوٌض لفئات الدخل المنخفض .علما بأن المملكة عانت من عجز الموازنة منذ عام  ،2009قبل
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انهٌار أسعار النفط ،ووصل العجز إلى ( )%15.1من الناتج عام  .2017كما أن الدٌن الحكومً
هو من أعلى المستوٌات بٌن دول المجلس ،لٌصل إلى ( )%90من الناتج نهاٌة عام .2017
وتؽطً األصول األجنبٌة ،بالبنك المركزي ،تكلفة الواردات لمدة شهرٌن.
وبعد أن ٌتطرق التقرٌر ألوضاع الحساب الجاري ،والسٌاسة النقدٌةٌ ،نتقل إلى اإلشارة إلى القسم
المعنون "تحت المجهر" ،المٌاه ألؼراض الرفاه والتنمٌة .وٌشٌر إلى أن التحدي هنا ٌتمثل فً كٌفٌة
تحسٌن اإلدارة المائٌة وذلك فً لل ضؽوط مائٌة حادة ،واستهالك مرتفع (األعلى فً العالم)،
واستمرار االعتماد على أنشطة تحلٌة مٌاه البحر المستخدمة للطاقة بشكل كثٌؾ .وٌعتقد المرصد
بأهمٌة الحصول على المتؽٌرات المتصلة بالمٌاه ،والنشاط االقتصادي ،كخطوة أولى نحو وضع
ا ستراتٌجٌة إلدارة المٌاه .ثم ٌتبع ذلك إجراءات أخرى مثل التنسٌق بٌن األجهزة والقرارات
الحكومٌة والتً ٌجب أن تهدؾ للمساهمة فً تحقٌق االستدامة والمساءلة ،وتحسٌن الخدمات ،وبدور
فاعل للقطاع الخاص وبإشراؾ فاعل للقطاع العام .وٌعرض التقرٌر هنا بعض اإلحصاءات مثل
ا رتفاع "الضؽط المائً" على شكل نسبة سحب المٌاه من المٌاه العذبة السطحٌة المتاحة .حٌث
تصل هذه النسبة ،فً جمٌع دول المجلس ،إلى أكثر من ( ،)%80مقارنة مع النسبة السائدة فً
بلدان "منلمة التعاون االقتصادي والتنمٌة" ،وهً بٌن ( .)%20 – 10باإلضافة إلى أن استنفاد
المٌاه الجوفٌة هو األعلى فً مملكة البحرٌن ،ثم المملكة العربٌة السعودٌة ،واألقل فً دولة الكوٌت.
ثالثا 6التطورات االقتصادٌة العالمٌة
 0.3التطورات االقتصادٌة األمرٌكٌة
 0.0.3الناتج المحلً اإلجمالً
ارتفع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً (الحقٌقً) ،على أساس سنوي ،فً الربع الثالث (وفقا
للتقدٌر الثانً) لٌصل إلى ( .)%3.5وتختلؾ تقدٌرات هذا التقدٌر (الثانً) بالمقارنة مع التقدٌر
السابق (المتقدم) بارتفاع مساهمة االستثمار الثابت ؼٌر السكنً ،واالستثمار الخاص ،وانخفاض
مساهمة اإلنفاق االستهالكً الخاص ،وكذلك اإلنفاق الحكومً على مستوى الوالٌة والمحلٌات.
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أما فٌما ٌتعلق بإجمالً الدخل المحلً الحقٌقً ) (GDIفقد ارتفع بنحو ( )4.0فً الربع الثالث مقارنة
مع ارتفاع بلػ ( )%0.9فً الربع الثانً من  .2018أما على مستوى الناتج المحلً اإلجمالً
(اإلسمً) فقد ارتفع ،ضمن التقدٌر الثانً للربع الثالث ،بحوالً ( )%5.0أو ما ٌعادل ()248.4
ملٌار دوالر ،ولٌصل هذا الناتج للوالٌات المتحدة إلى ( )20.66ترٌلٌون دوالر .مقارنة بمعدل نمو
فً الربع الثانً بلػ ( )%7.6أو ما ٌعادل ( )370.9ملٌار دوالر .وٌوضح الشكل ( )1التؽٌر
النسبً فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً على أساس ربع سنة.
شكل ( :)1تطور معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً
على أساس ربع سنة ()2018 – 2014

 8.0.3معدل التضخم
استقر معدل التضخم ،للمناطق الحضرٌة ،فً الوالٌات المتحدة ،لشهر نوفمبر  ،2018والمعدل
موسمٌا ،وبعد أن ارتفع فً الشهر الماضً ،أكتوبر ،بنحو ( .)%0.3فً حٌن ارتفع هذا المعدل
خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً نوفمبر من العام الجاري بنحو ( ،)%2.2قبل التعدٌل الموسمً.
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وقد اتجهت أسعار مجموعة الطاقة لالنخفاض بحوالً ( )%4.2فً شهر نوفمبر ،لتعوض االرتفاع
فً أسعار عدد من المجموعات ،منها :السكن ،والسٌارات المستعملة ،وشاحنات النقل .أما معدل
التضخم ،بعد استبعاد األؼذٌة والطاقة ،فقد ارتفعت بنحو ( )%0.2فً الشهر المذكور .وارتفع
المعدل األخٌر خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً نوفمبر  2018بحوالً ( ،)%2.2مقارنة مع
( )%2.5بالسنة المنتهٌة فً أكتوبر .وٌوضح الشكل ( )2التؽٌر النسبً فً معدل التضخم،
شهرٌا ،خالل السنة الماضٌة.
شكل ( :)2التؽٌر النسبً فً معدل التضخم للمناطق الحضرٌة،
والمعدل موسمٌا ،للفترة نوفمبر  – 2017نوفمبر 2018

 3.0.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاطلٌن فً المناطق ؼٌر الرٌفٌة ،خالل شهر نوفمبر  2018بنحو ( )155ألؾ ،مع
استقرار معدل البطالة ،مقارنة بالشهر السابق ،عند ( .)%3.7مع تركز فرص التشؽٌل الجدٌدة فً
قطاعات الرعاٌة الصحٌة ،والتصنٌع ،والنقل ،والمخازن .علما بأن عدد العاطلٌن وصل ،خالل
شهر نوفمبر ،إلى حوالً ( )6ملٌون .مع انخفاض معدل البطالة خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً
نوفمبر  ،2018بحوالً ( ،)%0.4وكذلك عدد العاطلٌن الذي انخفض بحوالً ( )641ألؾ ،خالل
نفس الفترة.
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وتركز معدل البطالة ،أساسا ،بٌن المراهقٌن ( ،)%12ثم السود ( ،)%5.9والالتٌنٌٌن (،)%4.5
ثم البالؽٌن اإلناث ( ،)%3.4والبالؽٌن الذكور ( .)%3.3أما عدد العاطلٌن حسب فترة التعطل فقد
وصلت أكبر عدد للفترة أقل من ( )5أسابٌع (حوالً  2.253ملٌون) ،ثم الفترة ( )14 – 5أسبوع
(حوالً  1.9ملٌون) ،وأقل من ( )27أسبوع ( 1.593ملٌون) ،وأخٌرا الفترة ( )26 – 15أسبوع
(حوالً  921ألؾ) .وٌوضح الشكل ( )3تطور معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،خالل العامٌن
الماضٌٌن لؽاٌة نوفمبر .2018
شكل ( :)3تطور معدل البطالة المعدل موسمٌا للمناطق ؼٌر الرٌفٌة،
للفترة نوفمبر  – 2017نوفمبر 2018
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 8.3التطورات االقتصادٌة األوروبٌة
 0.8.3اإلنتاج الصناعً
ارتفع معدل نمو اإلنتاج الصناعً ،المعدل موسمٌا ،بنحو ( )%0.2خالل شهر أكتوبر ،مقارنة
بشهر سبتمبر ،وفقا لتقرٌر مكتب اإلحصاء األوروبً الصادر فً  12دٌسمبر  .2018وذلك فً
كل من االتحاد األوروبً ،ومنطقة الٌورو .علما بأن هذا المعدل انخفض ،خالل شهر سبتمبر،
بحوالً ( )%0.6فً منطقة الٌورو ،و( )%0.4فً االتحاد .أما على المستوى السنوي فقد ارتفع
المعدل ،فً أكتوبر  2018مقارنة فً أكتوبر  ،2017بحوالً ( )%1.2فً منطقة الٌورو،
و( )%1.3فً االتحاد.
وقد حققت ،على مستوى النمو الشهري ،لٌتوانٌا أعلى معدل نمو ( ،)%7.4وسلوفٌنٌا (،)%2.5
وهنؽارٌا والسوٌد ( %2.1لكل منهما) .أما أقل معدل نمو فقد تحقق فً حالة فنلندا (،)%-2.6
والٌونان ( ،)%-1.5والتفٌا ( ،)%-1.2والجٌك (.)%-1.1
أما على مستوى النمو السنوي (أكتوبر  – 2017أكتوبر  ،)2018فقد كانت لٌتوانٌا أعلى معدل
( ،)%9.2وإٌرلندا ( ،)%6.1وبولندا ( ،)%5وتحقق أقل معدل نمو فً حالة كرواتٌا (،)%-2.4
والتفٌا ( ،)%-1.9والٌونان (.)%-1.0

وٌوضح الشكل ( )4تطور الرقم القٌاسً لإلنتاج

الصناعً فً مجموعتً االتحاد األوروبً ،ومنطقة الٌورو (.)2015 = 100
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شكل ( :)4تطور الرقم القٌاسً لإلنتاج الصناعً فً
مجموعة االتحاد األوروبً ،ومنطقة الٌورو
()2015 = 100

 8.8.3معدل التضخم
ٌتوقع مكتب اإلحصاء األوروبً وصول معدل التضخم فً منطقة الٌورو إلى ( )%2.0فً شهر
نوفمبر  ،2018وبانخفاض من ( )%2.2عن الشهر السابق .وبالنلر إلى مكونات هذا المعدل
ٌتبٌن أن مجموعة الطاقة مسؤولة عن أعلى معدل فً الشهر المذكور ( %9.1مقارنة مع %10.7
فً الشهر السابق) ،ثم مجموعة األؼذٌة والتبػ والكحول ( %2.0مقارنة مع  ،)%2.2ثم الخدمات
( %1.3مقارنة مع  ،)%1.5والسلع الصناعٌة ؼٌر المرتبطة بالطاقة ( %0.4والتً تتمتع
باالستقرار مقارنة بالشهر السابق) .وٌوضح الشكل ( )5معدل التضخم السنوي لمنطقة الٌورو،
لشهر نوفمبر .2018
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شكل ( :)5معدل التضخم السنوي لمنطقة الٌورو ،نوفمبر )%( 2018

كافة البنود

األغذٌة ،والكحول ،والتبغ

الطاقة

السلع الصناعـٌة غـٌر المرتبطة بالطاقة

الخدمات

 3.8.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،لمنطقة الٌورو ،ولشهر أكتوبر  ،2018إلى ( ،)%8.1والذي
ٌتصؾ باالستقرار مقارنة بالشهر السابق ،وباالنخفاض مقارنة مع شهر أكتوبر .)%8.8( 2017
وٌبقى هذا المعدل هو األقل المسجل فً منطقة الٌورو منذ نوفمبر  .2008أما معدل التضخم فً
دول المجموعة األوروبٌة ) (EU28فقد وصل إلى ( )%6.7فً أكتوبر  ،2018والذي ٌعتبر،
أٌضا ،مستقرا مع الشهر السابق ،إال أنه منخفضا عن نلٌره فً شهر أكتوبر .)%7.4( 2017
وٌبقى هذا المعدل هو األقل منذ ٌناٌر  2000فً المجموعة األوروبٌة.
وٌقدر مكتب اإلحصاء األوروبً عدد العاطلٌن فً المجموعة األوروبٌة ) (EU28بنحو
( )16.626ملٌون منهم ( )13.172ملٌون فً منطقة الٌورو ،فً أكتوبر  .2018مع انخفاض
رقم العاطلٌن بالمقارنة مع الشهر السابق ،سٌستمر من نفس العام ،بنحو ( )4ألؾ فً المجموعة
األوروبٌة ،وبنحو ( )12ألؾ فً منطقة الٌورو .وبالمقارنة مع شهر أكتوبر  ،2017فقد انخفض
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هذا المعدل بنحو ( )1.523ملٌون فً المجموعة األوروبٌة ،وبنحو ( )1.121ملٌون فً منطقة
الٌورو.
وٌتركز معدل البطالة ،أساسا ،فً الٌونان ( %18.9وفقا لشهر أؼسطس  ،)2018وإسبانٌا
( .)%14.8فً حٌن ٌقع أقل معدل بطالة فً جمهورٌة الجٌك ( ،)%2.2وألمانٌا (.)%3.3
وٌوضح الشكل ( )6معدالت البطالة فً دول المجموعة األوروبٌة المعدلة موسمٌا ،لشهر أكتوبر
.2018
شكل ( :)6معدل البطالة ،المعدلة موسمٌا فً دول المجموعة األوروبٌة ،أكتوبر 2018
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