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مقدمة
ٌتناول تقرٌر شهر أكتوبر  ،7102فً قسمه األول عدداً من التطورات الخاصة بؤسعار صرف
الدٌنار الكوٌتً تجاه الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً خبلل الشهر المذكور ،مع أهم
التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ممثلة بآخر تقرٌر لصندوق النقد الدولً عن التطورات االقتصادٌة
بالمملكة العربٌة السعودٌة ،ثم عرضا ً آلخر تقرٌر صدر فً أكتوبر  ،7102آلفاق االقتصاد الدولً
فً منطقة الشرق األوسط ،بالتركٌز على دول مجلس التعاون .أما القسم الثالث فٌعرض آخر
تطورات معدالت النمو ،ومعدالت البطالة ،والتضخم فً الوالٌات المتحدة ،والمجموعة األوروبٌة.
أوالً 5التطورات االقتصادية المحلية
 0.0تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
سجل سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خبلل شهر أكتوبر ارتفاعا ً طفٌفا اذ
ً
مقارنة مع بداٌة
بلغت قٌمته إلى  517233فلسا ً بحلول نهاٌة الشهر أي بنسبة ارتفاع بلغت ،%1.7
الشهر حٌث بلغت قٌمته حٌنذاك  510203فلساً ،وكان أعلى مستوى وصله الدوالر خبلل الشهر هو
 51722فلساً ،بٌنما كان المستوى األدنى عند  51020فلسا ً.
وارتفع سعر صرف الدوالر مقابل الدٌنار فً الفترة بٌن  0و 5أكتوبر بعد صدور تقارٌر اٌجابٌة
حول االقتصاد األمرٌكً ،وتوقعات بؤن ٌنفذ الرئٌس األمرٌكً السٌد دونالد ترامب الحوافز المالٌة
التً تعهد بها .بٌنما تراجع الدوالر فً الفترة بٌن  4و 3أكتوبر حٌث تر ّقب المستثمرون صدور
بٌانات الوظائف فً الوالٌات المتحدة وإعبلن تقرٌر عن كورٌا الشمالٌة ٌبٌّن استعدادها الختبار
صاروخ بعٌد المدى.
وارتفع سعر صرف الدوالر ،فً الفترة ما بٌن  6و 9أكتوبر ،بعد أن أظهر تقرٌر الوظائف
األمرٌكٌة لشهر سبتمبر نموا فً األجور بؤعلى مما كان متوقعا األمر الذي ّ
عزز توقع رفع سعر
الفائدة فً دٌسمبر المقبل من قبل المجلس االحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً .وانخفض سعر صرف
الدوالر ،خبلل الفترة بٌن  01و 03أكتوبر ،بعد أن حذرت الدقائق األخٌرة لمجلس االحتٌاطً
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الفٌدرالً األمرٌكً واضعً السٌاسات من زٌادة أسعار الفائدة فً دٌسمبر على الرغم من المخاوف
بشؤن ضعف التضخم.
وارتفع سعر صرف الدوالر ،فً الفترة بٌن  06و 73أكتوبر ،إثر توقعات بؤن الرئٌس األمرٌكً
السٌد دونالد ترامب ٌمٌل نحو ترشٌح رئٌس مجلس االحتٌاطً الفٌدرالً مما سٌكون أكثر مٌبل لرفع
أسعار الفائدة بوتٌرة أسرع .كما أقر مجلس النواب األمرٌكً مشروع المٌزانٌة الفٌدرالٌة لعام
 7100الذي تقدم به الجمهورٌون ،ما ٌفسح المجال أمام االصبلح الضرٌبً المثٌر للجدل ،الذي
طرحه الرئٌس السٌد دونالد ترامب ،وٌتضمن خفضا للضرائب بقٌمة  023ترلٌون دوالر.

وانخفض الدوالر األمرٌكً ،فً الفترة بٌن  76و 70أكتوبر ،مع ازدٌاد الحذر وسط أنباء تشٌر إلى
أن المدٌر السابق للحملة الرئاسٌة للرئٌس السٌد دونالد ترامب ٌواجه اتهامات بالتآمر ضد الوالٌات
المتحدة .وارتفع الدوالر فً الفترة بٌن  79و 50أكتوبر ،بعد ظهور بٌانات توضح أن االقتصاد
األمرٌكً نما أكثر من المتوقع ( )%723فً الربع الثالث من  7102بواقع  %5بالرغم من أحداث
إعصار فً جنوب أمرٌكا (هارفً وإرما) (أنظر القسم الثالث فً هذا التقرٌر الخاص بالوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة) ،حٌث ارتفع االنفاق االستهبلكً بواقع  %724وارتفعت الصادرات بنسبة
 .%725كما ارتفع االنفاق االستهبلكً خبلل شهر سبتمبر بنسبة  %0لٌصل إلى أعلى مستوى منذ
أغسطس  ،7119بسبب ارتفاع مبٌعات السٌارات .وٌبٌن الشكل ( )0حركة سعر صرف الدوالر
األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خبلل الفترة ما بٌن  0و 50أكتوبر.
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شكل ( )1سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – أكتوبر 2017

ومن ناحٌة أخرى ،انخفض سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خبلل شهر أكتوبر لٌصل إلى
ً
مقارنة مع بداٌة الشهر ،حٌث بلغت قٌمته عند  53626فلساً،
 530294فلسا ً بنسبة انخفاض ،%025
وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خبلل الشهر هو  530250فلساً ،أما أدنى مستوى له خبلل
ذات الفترة فكان  530245فلسا ً.
وانخفض سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار ،فً األسبوع األول من أكتوبر ،إثر التداعٌات األمنٌة
فً اسبانٌا حول حملة استفتاء على استقبلل كاتالونٌا عن اسبانٌا .كما أعلن البنك المركزي
األوروبً أنه أجرى اختبار القدرة على التحمل على بعض البنوك فً منطقة الٌورو ،وأظهر أنها
محصنة ضد أي ارتفاع مفاجئ ألسعار الفائدة فً المنطقة .باإلضافة إلى إعبلن بٌانات تشٌر أن
معدل البطالة فً منطقة الٌورو بلغ  %920فً أغسطس  7102منخفضا من  %929فً أغسطس
 ،7106وهو أدنى معدل مسجل فً منطقة الٌورو منذ فبراٌر ( 7119أنظر القسم الثالث فً هذا
التقرٌر الخاص بالمجموعة األوروبٌة).
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وفً الفترة ما بٌن  01و 07أكتوبر ارتفع الٌورو إثر تراجع الدوالر األمرٌكً وظهور بٌانات عن
الصادرات األلمانٌة والتً ارتفعت بنسبة  %520فً أغسطس  .7102وتراجع الٌورو ،فً الفترة
ما بٌن  05و 00أكتوبر ،بسبب استمرار الخبلف السٌاسً حول قضٌة استقبلل اقلٌم كاتالونٌا عن
اسبانٌا .وبلغت نسبة التضخم السنوي لمنطقة الٌورو  %023فً سبتمبر  ،7102والتً تعتبر
مستقرة مقارنة مع أغسطس .7102

وارتفع الٌورو ،ما بٌن  09و 70أكتوبر ،بسبب تراجع عائدات الخزانة األمرٌكٌة ،وتراجع الدوالر
األمرٌكً بعد ظهور تقرٌر ٌفٌد أن الرئٌس األمرٌكً السٌد دونالد ترامب ٌمٌل لترشٌح السٌد جٌروم
باول كرئٌس مقبل لبلحتٌاطً الفدرالً األمرٌكً.
وفً الفترة ما بٌن  77و 73أكتوبر تراجع الٌورو قلٌبلً ثم ارتفع فً الفترة ما بٌن  26و 70أكتوبر
قبل اجتماع البنك المركزي األوروبً بشؤن السٌاسة النقدٌة مدعوما بتوقعات بؤن ٌعلن البنك أنه
سٌخفض مبلغ شراء األصول الشهري البالغ  61ملٌار ٌورو إلى النصف.
وانخفض الٌورو بشكل حاد فً الفترة ما بٌن  79و 50أكتوبر ،بسبب قٌام البنك المركزي األوروبً
بإطالة مشترٌاته من السندات حتى عام  ،7100مما ٌقلل من احتمال قٌام البنك المركزي األوروبً
برفع أسعار الفائدة فً العام المقبل .وفً  50أكتوبر ارتفع الٌورو طفٌفا ً حٌث أظهرت بٌانات
اقتصادٌة إٌجابٌة تشٌر إلى انخفاض معدل البطالة فً منطقة الٌورو لشهر سبتمبر الماضً بواقع
 %029مقابل  %9فً أغسطس ،كما انخفض معدل التضخم المتوقع لشهر أكتوبر بنسبة %024
مقابل  %023فً سبتمبر ،وارتفع الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع الثالث من  7102بواقع %126
مقارنة بالربع السابق (الثانً) .وٌبٌن الشكل ( )7حركة سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً
خبلل الفترة ما بٌن  0و 50أكتوبر.
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شكل ( )2سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً فً أكتوبر 2017

أما بالنسبة لسعر صرف الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خبلل شهر أكتوبر فقد شهد
ً
مقارنة
انخفاضا لٌصل إلى  5992427فلسا ً بحلول نهاٌة الشهر أي بنسبة انخفاض بلغت ،%0275
مع بداٌة الشهر حٌث بلغت قٌمته حٌنذاك  4142454فلساً ،وكان أعلى مستوى وصله الجنٌه خبلل
الشهر هو  4142454فلساً ،بٌنما كان المستوى األدنى عند  5942913فلسا ً.
وتراجع الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،فً الفترة ما بٌن  0و 0أكتوبر ،إثر صدور بٌانات
رسمٌة أن معدالت انتاج قطاعات االقتصاد البرٌطانً تراجعت خبلل الربع الثانً من العام الحالً
بنسبة  ،%120بعدما انخفضت فً الربع االول بنسبة  .%123حٌث اوضحت البٌانات التً وردت
فً تقرٌر لمكتب االحصاء الوطنً ان معدالت اإلنتاج الصناعً كانت األكثر تضررا بتراجعها بٌن
ابرٌل وٌونٌو الماضٌٌن بنسبة .%025
وشهد الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ارتفاعاً ،فً الفترة ما بٌن  0و 06أكتوبر ،بسبب
صدور تقرٌر لهٌئة (هالٌفاكس) للقروض العقارٌة ٌشٌر الرتفاع قٌمة المنازل فً برٌطانٌا خبلل
الشهر الماضً بنسبة  %4على أساس سنوي ،واوضح التقرٌر ان متوسط قٌمة المنازل وصل الى
 77327ألف جنٌه استرلٌنً ،وهً اعلى قٌمة تسجل على اإلطبلق.
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وهبط الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،فً الفترة ما بٌن  06و 73أكتوبر ،إلى أدنى مستوى
متؤثرا بتصرٌحات اوروبٌة عن فشل جولة محادثات خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً ،وكان
كبٌر مفاوضً االتحاد االوروبً مع برٌطانٌا ،السٌد مٌشال بارنٌٌه ،اكد فً وقت سابق ،ان
المحادثات مع المملكة المتحدة بشؤن انسحابها من التكتل االوروبً وصلت الى "طرٌق مسدود"،
وقال أٌضاً ،فً مإتمر صحفً عقب نهاٌة الجولة الخامسة من المحادثات مع الجانب البرٌطانً ،انه
لم تتخذ "أٌة خطوات كبٌرة" .مإكداً ،أٌضاً ،أنه لن ٌوصً القادة االوروبٌٌن فً قمتهم ببروكسل
ببدء المناقشات حول العبلقات المستقبلٌة مع برٌطانٌا.
وفً الفترة ما بٌن  73و 76أكتوبر ارتفع الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،بسبب ارتفاع
نمو قطاع الخدمات (الذي ٌمثل نحو  %01من االقتصاد البرٌطانً) بٌن ٌولٌو وسبتمبر الماضٌٌن،
بنسبة  %124لٌبقى بذلك المحرك الرئٌسً لنمو الناتج القومً .وٌرى خبراء اقتصادٌون ان نمو
االقتصاد البرٌطانً بمعدل أكبر من المتوقع قد ٌدفع بنك انجلترا المركزي الى رفع معدل الفائدة من
 %1273الى  %123بعد اجتماع لجنة السٌاسة النقدٌة االسبوع المقبل.
وتراجع الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،فً الفترة ما بٌن  76إلى  50أكتوبر ،بسبب
صدور بٌانات حول ارتفاع معدل التضخم حٌث ارتفعت اسعار المواد الغذائٌة بؤسرع وتٌرة تسجل
منذ اكتوبر  ،7105وأوضحت البٌانات ان تراجع قٌمة الجنٌه تسببت فً ارتفاع قٌمة المواد
المستوردة ،السٌما المواد االساسٌة ،مبٌنة ان تراجع اسعار المبلبس بنسبة ضئٌلة فً سبتمبر
الماضً قد ساهم فً تقلٌل نمو معدل التضخم .وٌبٌن الشكل ( )5حركة سعر الجنٌه االسترلٌنً
مقابل الدٌنار الكوٌتً خبلل الفترة ما بٌن  0و 50أكتوبر .7102
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شكل ( )3سعر صرف الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً فً أكتوبر 2017

 7.0تطورات سوق األوراق المالية
سجل المإشر السعري فً سوق الكوٌت لؤلوراق المالٌة انخفاضا ً خبلل شهر أكتوبر بنسبة ،%026
حٌث وصل مع نهاٌة الشهر إلى  6360233نقطة .وانخفض المإشر الوزنً بنسبة  %726لٌصل
إلى  475267نقطة .كما انخفض مإشر كوٌت  03بنسبة  %523لٌصل إلى  901214نقطة.
وشهدت بورصة الكوٌت ،فً أول أسبوع من شهر أكتوبر ،أدا ًء إٌجابٌا ً وتمكنت من تحقٌق مكاسب
سوقٌة بما ٌقارب من  411ملٌون دٌنار كوٌتً ،وذلك على الرغم من تبادل أداء مإشراتها الثبلثة
بنهاٌة األسبوع .فً حٌن شهدت السوق ،فً األسبوع الثانً ،بعض المكاسب بفضل موجة الشراء
التً استهدفت األسهم القٌادٌة والتشغٌلٌة ،خاصة بعد ترقب البورصة وانضمامها الى مإشر
فوسٌتً .أما األسبوع الثالث فقد اتسم األداء العام لبورصة الكوٌت األسبوع بمٌلة الى التراجع على
الرغم من التباٌن الذي شهدته مإشراتها الثبلثة بنهاٌة األسبوع .وواصل ،فً األسبوع الرابع ،األداء
الباهت سٌطرته على أداء بورصة الكوٌت ،ولؤلسبوع الثانً على التوالً ،وسط استمرار هبوط
معدالت السٌولة النقدٌة الى مستوٌات متدنٌة جدا .وٌبٌن الشكل ( )4إغبلق المإشر السعري لسوق
الكوٌت لؤلوراق المالٌة خبلل الفترة ما بٌن  0أكتوبر و 51أكتوبر .7102
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شكل ( )4إقفاالت المإشر السعري لسوق الكوٌت لؤلوراق المالٌة فً أكتوبر 2017

وبقدر تعلق األمر بؤرباح البنوك ،فقد أعلن بنك بوبٌان الكوٌتً تحقٌقه أرباحا ً صافٌة بلغت 54
ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة نمو  %03مقارنة مع الفترة ذاتها من العام
الماضً .كما أعلن بنك الكوٌت الوطنً تحقٌقه أرباحا ً صافٌة بلغت  75024ملٌون دٌنار فً نهاٌة
الربع الثالث من  7102وبنسبة نمو  %022مقارنة بـ  70925ملٌون دٌنار فً الفترة ذاتها من العام
الماضً .فً حٌن أعلن بٌت التموٌل الكوٌتً تحقٌقه أرباحا ً صافٌة بلغت  05220ملٌون دٌنار فً
نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة نمو  %07مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضً .أما بنك
الخلٌج فقد حقق أرباحا ً صافٌة بلغت  5620ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة
نمو  %01مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضً .وأعلن بنك وربة الكوٌتً تحقٌقه أرباحا ً صافٌة
بلغت  422ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة نمو  %447مقارنة مع الفترة ذاتها
من العام الماضً .وكذلك األمر مع البنك األهلً المتحد الذي حقق أرباحا ً صافٌة بلغت  41ملٌون
دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة نمو  %725مقارنة مع الفترة ذاتها من العام
الماضً .وشهد بنك برقان الكوٌتً أرباحا ً صافٌة بلغت  3529ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث
من  7102وبنسبة نمو  %00مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضً .وكذلك الحال مع البنك
األهلً الكوٌتً من حٌث تحقٌقه أرباحا ً صافٌة بلغت  7720ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من
 7102وبنسبة نمو  %0026مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضً .أما بنك الكوٌت الدولً
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فتمكن من تحقٌق أرباح صافٌة بلغت  0523ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة
انخفاض  %1212مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضً .وأخٌرا ،بلغت أرباح البنك التجاري
الكوٌتً  0423ملٌون دٌنار فً نهاٌة الربع الثالث من  7102وبنسبة انخفاض  %4223مقارنة مع
الفترة ذاتها من العام الماضً.
وفٌما ٌخص أحدث القرارات الصادرة من بنك الكوٌت المركزي ،فقد أصدر أذونات خزانة بقٌمة
 741ملٌون دٌنار لمدة  6أشهر نٌابة عن وزارة المالٌة وبعائد  ،%0202وكانت نسبة التغطٌة على
االكتتاب  .%962كما أصدر البنك اصداراً جدٌداً بقٌمة  741ملٌون دٌنار لمدة  6أشهر بعائد بلغ
 ،%0223وكانت تغطٌة االكتتاب  .%027باإلضافة الى ذلك ،تم زٌادة رأس مال شركة وول
سترٌت للصرافة من  020ملٌون دٌنار إلى  024ملٌون دٌنار .كما تم تعٌٌن السٌد باسل ٌوسف
الرشٌد البدر عضواً لمجلس إدارة البنك المركزي ممثبلً عن الهٌئة العامة لبلستثمار بدالً من السٌد
فاروق علً بستكً .وأخٌرا تم افتتاح فرع جدٌد لشركة المزٌنً للصٌرفة بمنطقة السالمٌة ،قطعة
 01مبنى 770ج .
 1.0التطورات النقدية والمصرفية
ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع ( )M2فً السوق المحلً بنسبة  %129فً شهر أغسطس
ً
مقارنة بشهر ٌولٌو حٌث وصل إلى  56250ملٌار دٌنار ،كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى
البنوك المحلٌة بنسبة  %120إلى نحو  5720ملٌار دٌنار ،وكذلك ودائع العمبلت األجنبٌة بنسبة
 %022إلى نحو  7249ملٌار خبلل شهر أغسطس.
وارتفعت ،أٌضا ،أرصدة التسهٌبلت االئتمانٌة للمقٌمٌن فً شهر أغسطس بنسبة  %123حٌث
وصلت إلى نحو  53239ملٌار دٌنار ،وانخفض االئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة
خبلل شهر أغسطس بنسبة  ،%122وارتفعت القروض الشخصٌة بنسبة  %129فً شهر أغسطس
عن الشهر السابق لتصل إلى  04229ملٌار دٌنار .
9

أما مطالبات البنوك المحلٌة مجتمعة على البنك المركزي ،والمتمثلة بسندات الخزٌنة العامة ،فً
أغسطس فقد انخفضت بنسبة  %625عن الشهر السابق لتصل إلى  7290ملٌون دٌنار ،ونفس الشًء
بالنسبة لودائع األجل لدى البنك المركزي بنسبة  %0025إلى نحو  1262ملٌار دٌنار ،بٌنما
انخفضت إجمالً موجودات البنك المركزي بنسبة  %024إلى نحو  9204ملٌار دٌنار ،وكانت
أسعار الفائدة على الودائع ألجل بالدٌنار الكوٌتً قد استقرت خبلل شهر أغسطس على نفس
المستوى الذي كانت علٌه فً الشهر السابق ،ألجل شهر واحد  ،%0.30ألجل ثبلثة أشهر
 ،%0.66ألجل ستة أشهر  ،%0.07ألجل  07شهر .%7210
 1.0معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن إلى  00720فً شهر سبتمبر ،)011 = 7105( 7102
وٌعود ذلك الرتفاع معدل التضخم لمجموعة األغذٌة والمشروبات  %1263والسجائر والتبغ
 %1219والكساء وملبوسات القدم  %1209وخدمات المسكن  %1261والصحة  %0212والنقل
 %1260واالتصاالت  %0271والترفٌهٌة والثقافٌة  %0210والتعلٌم  %1261والمطاعم والفنادق
 %1231والسلع والخدمات المتنوعة .%1262
واستقرت مجموعة المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة كما كانت علٌه فً الشهر السابق .وأما
معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع فً سبتمبر  7102بنسبة  ،%1235وٌوضح الجدول
( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك
فً الكوٌت على أساس سنوي.
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جدول ( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسٌة للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً دولة الكوٌت على أساس سنوي
األوزان
weights

7101
سبتمبر

7102
أغسطس

7102
سبتمبر

الشهرية
monthly

السنوية
annual

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
األغذية والمشروبات
السجائر والتبغ
الكساء وملبوسات القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفيهية والثقافية
التعليم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناء األغذية والمشروبات
باستثناء خدمات السكن

1000.0
167.06
3.33
80.33
332.12
114.33
14.80
75.42
39.77
38.45
41.86
34.15
58.38
832.94
667.88

112.2
107.6
111.8
104.9
119.8
111.0
103.7
116.6
100.9
97.5
115.7
116.5
102.6
113.1
108.4

112.2
106.9
114.0
106.7
117.0
115.1
103.0
117.8
99.6
101.7
117.2
119.4
104.8
113.3
109.8

112.8
107.6
114.1
106.9
117.7
115.1
104.1
118.6
100.8
102.8
117.9
120.0
105.5
113.9
110.4

0.53
0.65
0.09
0.19
0.60
0.00
1.07
0.68
1.20
1.08
0.60
0.50
0.67
0.53
0.55

0.53
0.00
2.06
1.91
-1.75
3.69
0.39
1.72
-0.10
5.44
1.90
3.00
2.83
0.71
1.85

باستثناء األغذية والسكن

500.82

108.6

110.8

111.3

0.45

2.49

األقسام الرئيسية

11

 1.0التطورات النفطية
لع ّل من أهم التطورات النفطٌة خبلل شهر أكتوبر  ،2017هو استمرار تسجٌل أسعار النفط
مستوٌات مرتفعة ،وللشهر الرابع .حٌث وصل سعر مزٌج برنت أعلى من ( )60دوالر /برمٌل.
وهو السعر األعلى منذ عامٌن (وبارتفاع وصل حوالً  %35مقارنة بسعر شهر ٌونٌو .)2017
ووصل متوسط سعر برمٌل النفط الكوٌتً فً أكتوبر  2017نحو ( )54.5دوالر /برمٌل ،مقارنة
بـ ( )52.5دوالر /برمٌل كمتوسط لشهر سبتمبر من نفس العام.
وقد ساهمت العدٌد من التطورات فً هذا التحسّن بؤسعار النفط ،منها تحسّن الطلب ،وااللتزام
بتخصٌص اإلنتاج ضمن دول أوبك ،والدول غٌر األعضاء المشاركة باتفاقٌة خفض اإلنتاج وعلى
رأسهم روسٌا ،والتطورات اإلقلٌمٌة بالمنطقة ،باإلضافة للتطورات الخاصة بعدد الحضارات فً
مجال اإلنتاج الصخري األمرٌكً.
وبقدر تعلّق األمر بتحسّن الطلب والمرتبط أساسا ً بمعدل نمو االقتصاد العالمً ،ضمن اعتبارات
أخرى ،فقد أشار آخر تقرٌر لصندوق النقد الدولً حول آفاق االقتصاد العالمً الصادر فً شهر
أكتوبر ( 2017أنظر التطورات االقتصادٌة فً هذا التقرٌر) إلى تحسّن معدل الطلب العالمً،
السٌما المتؤتً من الصٌن ،والتً ٌش ّكل طلبها على النفط حوالً ( )%12من الطلب العالمً .علما ً
بؤن مراجعات توقعات النمو العالمً لعام  2018قد وصلت إلى (.)%3.7
وفٌما ٌخص التطورات الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة ،فكانت والزالت هناك العدٌد من نقاط عدم
االستقرار والتوترات التً ساهمت فً الدفع باألسعار ألعلى .فعلى سبٌل المثال شهد العراق خفضا ً
باإلنتاج وذلك ٌعود النخفاض الصادرات النفطٌة من جنوب العراق ،باإلضافة إلى انخفاض
صادرات حقول شمال العراق (والتً بلغت تراجعها بحوالً  %60خبلل شهر أكتوبر :من 600
ألف برمٌلٌ /وم إلى  240ألف برمٌلٌ /وم) .كما زادت مخاوف العراق بسبب رفض الرئٌس
األمرٌكً المصادقة على اإلنفاق النووي اإلٌرانً /األمرٌكً).
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كما شهد اتفاق خفض اإلنتاج النفطً (والذي ت ّم تمدٌده لغاٌة مارس  )2018التزاما ً كبٌراً فاق الـ
( )%100خبلل فترة سرٌان االتفاق ،ووصل االلتزام إلى ( )%104فً  17أكتوبر ،2017
والذي ٌعتبر ثانً أكبر التزام منذ بدء االتفاق .وقد ساهمت هذه التطورات فً خفض اإلنتاج فً
تراجع المخزون النفطً ،والمنتجات :حٌث وصل المخزون إلى ( )31015ملٌار برمٌل فً شهر
أغسطس  ،2017أي بتراجع بلغ ( ،)%2.9أو ما ٌعادل ( )90ملٌون برمٌل ،مقارنة بـ ()31104
ملٌار برمٌل قبل سنة تقرٌباً.
وعند التطرق للسبب الخاص بتطورات اإلنتاج النفطً الصخري وعدد الحفارات ،فهناك اتجاه
لتراجع عدد الحفارات منذ ٌونٌو  .2017وعادة ما ٌوجد تؤخر (لمدة ستة أشهر تقرٌباً) لغاٌة تكٌّف
اإلنتاج الصخري مع إحصاءات عدد الحفارات.
 1.0تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية
ٌشٌر تقرٌر أوبك لشهر أكتوبر  7102إلى أن استمرار تحسّن االقتصاد العالمً ،األمر الذي ساهم
فً إعادة النظر بالتنبإ الخاص بمعدل النمو المتوقع لعام  7102لٌرتفع من ( ،)%523الوارد فً
تقرٌر شهر سبتمبر ،إلى ( ،)%5.6الوارد فً تقرٌر شهر أكتوبر .وٌبلحظ هذا التحسّن فً كل
االقتصادات ،السٌما اقتصادات دول منظمة التعاون األوروبً (بمعدل نمو مق ّدر بنحو  %727لعام
 ،7102و %720لعام  .)7100وكذلك األمر بالنسبة للوالٌات المتحدة ،فٌما ٌخص عام ،7100
 ،%725والمجموعة األوروبٌة ،)%029( ،لنفس العام .كما تشهد روسٌا تحسنا ً بمعدل النمو المق ّدر
لعام  ،7100لٌصل إلى ( )%026فً هذا التقرٌر لشهر أكتوبر ،مقارنة بـ ( )%024فً تقرٌر شهر
سبتمبر.

مع بقاء التقدٌرات الخاصة بمعدالت نمو الصٌن والهند بدون تغٌٌر لعامً 7102

و.7100
مع توقع أن ٌرتفع معدل النمو الخاص بالطلب على النفط فً عام  7102لٌصل إلى ()%023
ملٌون برمٌلٌ /وم ،لٌعكس ارتفاعا ً بنحو ( )512111برمٌلٌ /وم الوارد فً تقرٌر شهر سبتمبر
 .7102وٌعكس هذا التحسّن فً معدل نمو الطلب ،أساساً ،تحسن الطلب فً دول منظمة التعاون
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االقتصادٌة ،والصٌن .علما ً بؤن توقع معدل نمو الطلب العالمً لعام ٌ 7100صل إلى ()%024
برمٌلٌ /وم ،مقارنة بالتقرٌر السابق.
أما فٌما ٌخص العرض النفطً للدول غٌر األعضاء فً أوبك فٌتوقع أن ٌرتفع بـ ()2112111
برمٌلٌ /وم عام  7102مقارنة بـ ( )0112111برمٌلٌ /وم الواردة بالتقرٌر السابق لشهر سبتمبر.
أما فٌما ٌخص توقعات  7100فقد شهدت خفضا ً ( )612111برمٌلٌ /وم فً تقرٌر أكتوبر مقارنة
مع ( )912111برمٌلٌ /وم.
وبقدر تعلّق األمر بتقرٌر وكالة الطاقة الدولٌة لشهر أكتوبر  ،7102فقد أشار إلى أنه بسبب ارتفاع
أسعار النفط ،والجو معتدل البرودة ،فقد تقٌٌم التنبإ بالطلب على النفط ،حٌث تم تخفٌض معدل نمو
هذا الطلب بـ ( )%120لعامً  7102و  .7100مع ارتفاع العرض النفطً العالمً بـ ( )011كٌلو
برمٌلٌ /وم لٌصل إلى ( )9223ملٌون برمٌلٌ /وم ،وتدفق كبٌر من البلدان غٌر األعضاء فً أوبك.
وكان اإلنتاج ( )421كلٌو برمٌلٌ /وم أقل من العام السابق .مع خفض حا ّد فً إنتاج أوبك مقارنة
بمستوٌات الربع الرابع من عام  .7106مع توقع ارتفاع عرض الدول غٌر األعضاء فً أوبك بـ
( )122ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،7102و( )024ملٌون برمٌلٌ /وم العام القادم ،وبقٌادة ارتفاع
اإلنتاج األمرٌكً.
وقد شهد إنتاج دول أوبك النفطً ،فً شهر أكتوبر ،انخفاضا ً بـ ( )01كٌلو برمٌلٌ /وم بسبب
انخفاض العرض من الجزائر ،والعراق ،ونٌجٌرٌا .ووصل اإلنتاج إلى ( )57235ملٌون برمٌلٌ/وم
وهو األقل منذ ماٌو  .7102علما ً بؤن االلتزام بخفض الحصص المقررة من أوبك قد وصل إلى
( )%96فً أكتوبر .7102
وارتفعت األسعار النفطٌة ،فً شهر أكتوبر 7 – 0 ،دوالر /للبرمٌل بالمقارنة مع سبتمبر ،وارتفعت
أكثر فً أوائل نوفمبر  ،7102لتعكس انتعاش األسعار بسبب التوترات فً الشرق األوسط .كما
شهد سوق المنتجات النفطٌة ضعفا ً بالمقارنة مع سوق النفط الخام .وذلك بسبب عودة مصانع
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التكرٌر األمرٌكٌة لمستوٌات إنتاج أعلى .أما فٌما ٌخص الربع الرابع من عام  7102فقد تم إعادة
النظر بتقٌٌم إنتاجٌة التكرٌر باتجاه االنخفاض لتصبح ( )0120ملٌون برمٌلٌ /وم .أما مخزونات
المنتجات المكررة فتتجه نحو االرتفاع بسبب انخفاض الطلب الموسمً .مع توقع بانتعاش نشاط
التكرٌر خبلل ٌناٌر وفبراٌر من العام القادم.7100 ،
ثانياً 5التطورات االقتصادية اإلقليمية
 0.7تقرير المادة الرابعة عن المملكة العربية السعودية
أصدر صندوق النقد الدولً فً  5أكتوبر  2017تقرٌره عن المملكة وفقا ً للمادة الرابعة .وأشار
إلى استمرار تنفٌذ المملكة لـ "رإٌة  "2030التً تم إطبلقها فً إبرٌل  .2016والتً تهدف إلى
إصبلح االقتصاد من خبلل تنوٌع مصادر الدخل ،وتعزٌز دور القطاع الخاص وتعزٌز دوره فً
استٌعاب العمالة ،وضبط السٌاسة المالٌة للتكٌف مع واقع تراجع أسعار النفط ،وتفعٌل المساءلة
الحكومٌة .وتمت ترجمة ما ورد فً الرإٌة ،الحقاً ،من خبلل برنامج "تحقٌق الرإٌة" ،وما تضمنه
هذا البرنامج من "برنامج التحول الوطنً  ،"2020والذي تم إطبلقه فً ٌونٌو  ،2016و "برنامج
تحقٌق التوازن المالً  ،"2020والذي بدأ فً دٌسمبر  .2016باإلضافة إلى وضع اإلطار العام
لعشرة برامج أخرى ستعلن قرٌباً .وٌشٌر التقرٌر إلى وجود زخم قوي من قبل السلطات للعمل
ببرنامج اإلصبلح ومن خبلل نظام حوكمة ورقابة ،ومإشرات أداء عدٌدة حسب الوزارات والهٌئات
الحكومٌة .مع تؤسٌس "المركز الوطنً لقٌاس أداء الهٌئات العامة" ،ودمج عدد من الوزارات
وإع ادة هٌكلتها .وتجري هذه اإلصبلحات فً ظل خفض المملكة إلنتاجها النفطً لٌصل إلى نحو
( )10ملٌون برمٌلٌ /وم خبلل ٌناٌر – إبرٌل ( 2017أي خفض بنسبة  %3.4مقارنة بالفترة
المناظرة عام .)2016
 0.0.7الوضع الراهن لعام  7101ومدى االلتزام بالتوصيات
شملت توصٌات صندوق النقد للمملكة عام  2016عشرة توصٌات :أخذ إجراءات تدرٌجٌة لضبط
المالٌة العامة ،وتعزٌز إطار السٌاسة المالٌة ،وإصبلح شامل ألسعار الطاقة ،ورفع اإلٌرادات غٌر
النفطٌة ،وضبط األجور العامة ومراجعة اإلنفاق الجاري والرأسمالً ،وأولوٌات السٌاسات ،والنظر
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لتموٌل الموازنة كجزء من استراتٌجٌة متكاملة إلدارة األصول والخصوم ،والعمل على تشجٌع
القطاع الخاص لتشغٌل المواطنٌن ،وزٌادة مساهمة القطاع الخاص فً التنوٌع والنمو واإلنتاجٌة،
والعمل على سٌاسة احترازٌة كلٌة على نحو معاكس للدورة االقتصادٌة Countercyclical
بغرض تخفٌف المخاطر التً تواجه القطاع المالً ،وأخٌراً تعزٌز وتعمٌق دور أسواق المال
المحلٌة.
وعند تقٌٌمه للوضع الراهن ثمّن الصندوق اإلجراءات المتخذة لتنفٌذ توصٌاته ،المشار إلٌها أعبله.
وذلك من حٌث ضبط المالٌة وتراجع عجز المالٌة العامة األولى بنسبة ( )%5من إجمالً الناتج
المحلً غٌر النفطً ،مع استهداف "برنامج تحقٌق التوازن المالً" لتحقٌق التوازن عام .2019
كما أنشؤت وحدة المالٌة العامة الكلٌة بوزارة المالٌة وبدعم من الصندوق ،مع العمل على إصبلح
أسعار الطاقة ووصولها إلى األسعار الدولٌة عام  ،2020وتعوٌض األسر المنخفضة والمتوسطة
الدخل .باإلضافة إلى فرض رسوم مختلفة ،والعمل على ترشٌد مٌزانٌات الوزارات ،وإنشاء إدارة
للدٌن العام ،والعمل على زٌادة حصة المواطنٌن فً سوق العمل خاصة قطاع إصبلح الهواتف
المحمولة .مع استئناف الحكومة لبرنامج الخصخصة ،والعمل على تخفٌف األعباء التنظٌمٌة .كما
تم إنشاء لجنة وطنٌة لبلستقرار المالً ،مع استمرار عمل الحكومة على تطوٌر أسواق األسهم
والسندات ،وتخفٌف القٌود على االستثمار األجنبً.
 7.0.7التطورات االقتصادية
استمرت المملكة فً إعادة النظر فً السٌاسات المالٌة العامة للتكٌّف مع أسعار النفط ،حٌث انخفض
العجز األولً غٌر النفطً إلى ( )%44.7من إجمالً الناتج المحلً اإلجمالً غٌر النفطً عام
 2016بعد أن وصل إلى ( )%49.8عام  .2015مع تحقٌق نتائج فً مجال خفض اإلنفاق بنسبة
( )%6.4بسبب تراجع اإلنفاق الرأسمالً ،مع تسوٌة متؤخرات عام  %3.3( 2015من الناتج
المحلً اإلجمالً) ،مع ارتفاع فً اإلٌرادات غٌر النفطٌة .إالّ أن ذلك رافقه انحدار شدٌد فً
اإلٌرادات النفطٌة .األمر الذي دفع بعجز الموازنة أن ٌصل إلى ( )%17.2مقابل ( )%15.8عام
 .2015ولجؤت المملكة إلى تموٌل العجز من السحب من الودائع الحكومٌة ،واالقتراض ،وتراجع
صافً األصول المالٌة الحكومٌة إلى ( )%17.1من الناتج المحلً اإلجمالً بعد أن كان
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( )%35.9عام  .2015وشهد الربع األول من عام  2017تراجعا ً كبٌراً فً العجز بالمقارنة مع
الربع المناظر عام  .2016وذلك بسبب تحسّن أسعار النفط ،وتراجع اإلنفاق .األمر الذي شجّع
الحكومة إلى معاودة صرف بدالت للموظفٌن بعد تخفٌضها فً أكتوبر  .2016وٌوضح الجدول
( )1تطورات المالٌة العامة بالمملكة ( 2016 – 2014فعلً ،و 2017توقع).
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جدول ( :)1تطورات المالٌة العامة بالمملكة
( 2016 – 2014فعلً ،و  2017توقع)

البنود
اإليرادات5
نفطٌة
غٌر نفطٌة
النفقات5
الجارٌة
الرأسمالٌة
الرصٌد الكلً
الرصٌد األولً غٌر النفطً
بنود للتذكرة:
إجمالً الناتج المحلً االسمً (بملٌارات الرٌاالت السعودٌة(
إجمالً الناتج المحلً االسمً غٌر النفطً (بملٌارات الرٌاالت السعودٌة(

2014
36.8
32.2
4.6
40.2
23.6
16.6
-3.4
-36.2
21836
11615

2015

2016

( %من إجمالي الناتج المحلي)
21.4
25.0
12.7
18.2
8.7
6.8
38.6
40.7
30.0
27.2
8.6
13.5
-17.2
-15.8
-33.2
-35.9
21454
11768
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21424
11797

7102
(توقع)
25.0
17.5
7.5
34.3
27.6
6.7
-9.3
-28.3
21596
11859

7102
2016
2015
2014
(توقع)
( %من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
34.9
28.9
34.6
64.7
24.5
17.2
25.3
56.5
10.4
11.7
9.4
8.1
47.9
52.1
56.5
70.6
38.6
40.4
37.8
41.4
9.3
11.6
18.7
29.2
-12.9
-23.2
-21.9
-6.0
-39.6
-44.7
-49.8
-63.6

وقد ساهم انخفاض اإلنفاق الحكومً فً انخفاض مناظر للنمو غٌر النفطً لٌقترب من الصفر بعد
أن كان ( )%3.2عام  .2015وكذلك تباطإ معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً لٌصل إلى
( )%1.7بعد أن كان حوالً ( )%4.0عام  .2015مع ّ
تؤثر قطاعات البناء ،وتجارة الجملة
والتجزئة بشكل خاص.
كما شهد نمو التشغٌل تباطؤً ،حٌث وصل هذا المعدل ( )%1.4عام  2016مقابل ( )%3.8عام
 ،2015فً حٌن ارتفع معدل بطالة المواطنٌن إلى ( )%12.3بعد أن كان ( )%11.5خبلل نفس
الفترة .مع ارتفاع بطالة الشباب ( 24 – 15سنة) لتصل إلى ( ،%40.5واإلناث إلى (.)%34.5
أما معدل التضخم ،معبراً عنه بؤسعار المستهلكٌن ،فقد شهد انخفاضا ً فً األشهر الخمسة األولى من
عام  ،2017بعد أن وصل إلى الذروة فً مارس ( 2016على أساس سنوي) ،بسبب رفع أسعار
الطاقة والمٌاه بداٌة عام  .2016مع انخفاض معدل التضخم ،باستبعاد الطاقة ،بسبب انخفاض
أسعار السلع الغذائٌة .وسجّ ل معدل التضخم قٌمة سالبة فً ٌناٌر  2017بسبب استبعاد آثار زٌادات
أسعار الطاقة والمٌاه.
وفٌما ٌخص الحساب الجاري فقد شهد العجز انخفاضا ً عام ( 2016لٌصل إلى  %3.9من الناتج
المحلً اإلجمالً) ،بعد تراجع الواردات بنسبة ( )%22بسبب انخفاض اإلنفاق االستثماري خاصة
الحكومً ،وبعد أن وصل هذا العجز إلى ( )%8.7عام  .2015وبقٌت التدفقات المالٌة الخارجٌة
مرتفعة جداً ،رغم توازن تؤثٌرها جزئٌا ً نتٌجة ضخامة االقتراض الحكومً الخارجً ( 27.5ملٌار
دوالر) .وٌعود ذلك ،جزئٌاً ،إلى إعادة هٌكلة محفظة استثمار أحد صنادٌق التقاعد الكبٌرة .مع
تراجع احتٌاطٌات النقد األجنبً بحوالً ( )80ملٌار دوالر خبلل عام  ،2016واستمر التراجع
بحوالً ( )36ملٌار خبلل الفترة ٌناٌر – إبرٌل .2017
وكان لتؤخر الحكومة فً تسدٌد المدفوعات المستحقة علٌها ،وقٌامها بإصدار سندات دٌون محلٌة،
األثر إلى الضغط على السٌولة فً القطاع المصرفً .حٌث تراجعت الودائع المصرفٌة بشكل كبٌر
نتٌجة لقٌام صنادٌق التقاعد بسحب الودائع من البنوك وشراء سندات ال ّدٌن الحكومٌة .كما تؤخرت
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الحكومة فً الدفع للمقاولٌن ،والذٌن قاموا ،بدورهم ،بالسحب من خطوط االئتمان المتاحة لهم لحٌن
صرف مستحقاتهم .األمر الذي ساهم برفع أسعار الفائدة بٌن البنوك .وقامت مإسسة النقد
السعودي برفع سعر الفائدة على عملٌات إعادة الشراء المعاكسة  ،Reverse Repoمع بقاء سعر
إعادة الشراء  Repoبدون تغٌٌر ،تماشٌا ً مع قرار االحتٌاطً الفٌدرالً .مع ارتفاع القروض
المتعثرة بشكل طفٌف إلى ( ،)%1.4وبقاء مخصصات رأس المال ،وخسائر القروض ،مرتفعة.
وشهد الوضع االقتصادي نهاٌة عام  2016تحسنا ً إالّ أنه الزال ٌتصف بالضعف .حٌث تراجعت
ضغوط السٌولة بعد أن بدأت الحكومة فً تسدٌد المتؤخرات ،وإصدار سندات سٌادٌة خارجٌة،
وانخفاض أسعار الفائدة السائدة بٌن البنوك .مع ارتفاع قٌمة مإشر مدٌري المشترٌات إلى أعلى
مستوى منذ عام  .2015كذلك استقرت الودائع المصرفٌة ،وبدأت أسعار األسهم باالنتعاش .إال ّ
أن اإلنفاق االستهبلكً الزال ضعٌفاً ،وكذلك مإشر ثقة المستهلكٌن ،والضعف الشدٌد فً مستوى
االئتمان ،وتراجع أسعار العقارات.
 1.0.7االفاق االقتصادية
تضمنت موازنة  ،2017وبرنامج تحقٌق التوازن أهداف طموحة لضبط المالٌة العامة ،من خبلل
خفض عجز الموازنة إلى ( )%7.7من الناتج المحلً اإلجمالً خبلل العام الجاري ،ثم تحقٌق
توازن الموازنة عام  ،2019والفائض عام  .2020وخدمة لهذه األهداف انتهجت المملكة العدٌد
من اإلصبلحات ،وما قد ٌترتب علٌها من نتائج مستقببلً:
(أ)

ضرائب على التبغ والمشروبات الغازٌة (لغاٌة  )2022ومشروبات الطاقة ،والبدء
بضرٌبة القٌمة المضافة مع بداٌة العام القادم بمعدل (.)%5

(ب)

االستمرار فً ترشٌد أسعار الطاقة لمعادلتها مع األسعار الدولٌة ،ومساعدة بعض
القطاعات للتكٌّف مع هذا الترشٌد .وٌق ّدر الصندوق الوفر المتوقع من ترشٌد أسعار
الطاقة والمٌاه بحوالً ( )254ملٌار لاير عام  ،2020وتنخفض هذه الوفورات لتصل
إلى ( )210ملٌار لاير بعد استبعاد التعوٌضات المقدمة للعوائل المستحقة.

(ج)

توقع ارتفاع النمو غٌر النفطً خبلل عام  2017لٌصل إلى ( )%1.7بفعل التحسّن
فً ثقة نشاط األعمال ،وزٌادة استثمارات صندوق االستثمارات العامة نسبٌاً .إالّ أن
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تراجع الناتج النفطً بنسبة ( )%1.9سٌإدي إلى خفض معدل نمو الناتج المحلً
اإلجمالً الحقٌقً لٌصل إلى (.)%0.1
(د)

وٌرى الصندوق ضمن توقعاته المستقبلٌة ،أٌضاً ،إمكانٌة تحسّن وضع الحساب
الجاري لٌشهد فائضا ً خبلل فترة التوقعات (لغاٌة  .)2022وذلك ٌعود إلى الح ّد من
نمو الواردات ،وتوقع ارتفاع أسعار النفط ،والبتروكٌماوٌات.

(ه )

تعافً نمو االئتمان تدرٌجٌاً ،وذلك من خبلل زٌادة اإلٌرادات النفطٌة ،والنشاط غٌر
النفطً .فً حٌن سٌساعد فً تراجع العجز ،وتنامً التموٌل المتاح من مصادر غٌر
مصرفٌة ،وخارجٌة ،إلى انخفاض استثمارات البنوك فً السندات الحكومٌة .األمر
الذي سٌرفع من المتاح لتموٌل القطاع الخاص.

(و)

ٌحسب التقرٌر العبلقة المبسطة للعبلقة بٌن اإلنفاق الحكومً والنمو غٌر النفطً،
باعتبارها عبلقة قوٌة بالمملكة .حٌث ارتفعت قوة هذه العبلقة بٌن اإلنفاق االستثماري
وهذا النمو فً السنوات الماضٌة القلٌلة لتصل إلى ( )0.9خبلل (،)2016 – 2011
فً حٌن كان ( )0.6خبلل الفترة ( .)2016 – 1990إال ّ أن العبلقة بٌن اإلنفاق
الجاري ونمو القطاع غٌر النفطً قد اتجهت لبلنخفاض نسبٌاً )0.4( :خبلل الفترة
( )2016 – 2011مقابل ( )0.5مقابل ( .)2016 – 1990وتإشر مضاعِ فات
النفقات التقدٌرٌة للمملكة إلى قوة تؤثٌر اإلنفاق الرأسمالً مقارنة باإلنفاق الجاري
(ٌُعرّ ف مضاعف المالٌة العامة على أنه التسعٌر فً الناتج فً السٌنارٌو األساسً ،بعد
حدوث تغٌر خارجً فً رصٌد الموازنة ،ناتج عن تغٌر فً سٌاسة اإلنفاق).

 1.0.7بعض المخاطر
وعند تطرق الصندوق ألهم المخاطر فٌلخصها فً مٌلها للنمو ،باإلضافة إلى جانب النتائج غٌر
المتوقعة فً األجل القصٌر .إال ّ أنه ٌستدرك بالقول بؤن هذه المخاطر ستكون أكثر توازنا ً فً األجل
المتوسط .وٌحدد هذه المخاطر فً :التوترات اإلقلٌمٌة ،وإمكانٌة سٌر إجراءات ضبط المالٌة
بسرعة مفرطة (وٌوصً الصندوق بالتدرج) .إالّ أنه ،من ناحٌة أخرى ،فإن ضبط المالٌة العامة
بشكل غٌر كافً ،سٌترتب علٌه بعض المخاطر مثل :رفع النمو على حساب زٌادة ال ّدٌن وارتفاع
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أسعار الفائدة ،ووضع ضغوط على سعر الصرف .األمر الذي سٌنعكس سلبا ً على النمو فً األجل
المتوسط.
 1.0.7السياسات
ٌمكن تلخٌص موضوعات السٌاسات فً ثبلث محاور هً( :أ) التصحٌح المالً ومكوناته وتنفٌذه،
(ب) إصبلحات تعزٌز النمو وزٌادة استٌعاب القطاع الخاص للعمالة( ،ج) صبلبة القطاع المالً
وتطوره ،و(د) سعر الصرف واالستقرار الخارجً.
وبقدر تعلّق األمر بـ (أ) أشار الصندوق إلى أهمٌة إحداث تصحٌح مالً كبٌر إال ّ أنه ٌجب أن ٌكون
متدرج بسبب وفرة الحٌّز المالً  .Fiscal Spaceوأن اإلجراءات المتخذة من قبل المملكة ،من
جانبً اإلنفاق واإلٌرادات ،تعتبر كافٌة للتصحٌح .كما أنه من المهم أهمٌة التكامل بٌن إصبلحات
المالٌة واإلصبلحات الهٌكلٌة الداعمة للنمو االقتصادي مثل التنوٌع .كما أنه من المهم أٌضا ً العمل
ّ
وحذر الصندوق من التشتت فً فرض
على تحدٌث النظام الضرٌبً وزٌادة فعّالٌته ورفع إٌراداته.
رسوم عدٌدة ألنها ستح ّد من قدرات التنفٌذ ،وتتسم أغلبها بعوائد قلٌلة .مع تؤكٌدهم على زٌادة
اإلٌرادات من الرسوم المفروضة على الوافدٌن هً غٌر مإكدة .وحتى فً حالة نجاحها حالٌا ً فإنها
ستتراجع فً األجل الطوٌل .واتفق الصندوق على نجاح سٌاسة رفع أسعار الطاقة والمٌاه مع أهمٌة
التدرج .وأ ّكد الصندوق إنشاء مكاتب لترشٌد اإلنفاق والمإمل أن تصل الوفورات إلى ( )21ملٌار
لاير فً نفقات التشغٌل خبلل الثبلث سنوات القادمة فً ثبلث وزارات ،كمرحلة تجرٌبٌة .باإلضافة
إلى وفورات بقٌمة ( )86ملٌار لاير من مجموعة االستثمارات قٌد التنفٌذ بمبلغ ( )260ملٌار لاير
فً خمس وزارات تجرٌبٌاً .وٌساعد البنك الدولً حالٌا ً فً مراجعة النفقات العامة وإمكانٌة
ترشٌدها .مع أهمٌة مراجعة فاتورة األجور العامة ( %45من اإلنفاق الحكومً عام ،)2017
والعمل على رفع كفاءة االستثمارات العامة ،ومراجعة وتعزٌز شبكات األمان االجتماعً ،وتعزٌز
الشفافٌة فً المالٌة العامة وقٌاس األداء الحكومً ،مع تحقٌق تقدم فً إدارة ال ّدٌن الحكومً.
أما فٌما ٌتعلق فً (ب) ،تعزٌز النمو فقد أشار الصندوق عدد من القٌود أمام قٌادة القطاع الخاص
للنمو ،مثل :مهارات العمالة السعودٌة ،والتكلفة النسبٌة للعمالة الوافدة والسعودٌة ،وانخفاض
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مشاركة اإلناث ،والقواعد المنظمة للممارسة األعمال ،واالئتمان المتاح لبعض القطاعات .ورحّب
الصندوق بجهود الحكومة إلعادة تؤهٌل بٌئة األعمال .وأشار إلى إمكانٌة أن تلعب األنشطة
الصغٌرة والمتوسطة دور أكبر فً النمو والتشغٌل .مع أهمٌة خطط الخصخصة (فً  16قطاع)،
وأهمٌة الشراكة بٌن العام والخاص ،وآثارها على تخفٌض العبء على الموازنة .مع االتجاه
لخفض معدل الضرٌبة على شركات النفط من ( )%85إلى ( )%50لٌتسق مع المعاٌٌر الدولٌة.
وعند مناقشة السٌاسات (ج) ،وصبلبة القطاع المالً وتطوٌرهٌ ،شٌر إلى العدٌد من السٌاسات
المتخذة والمرتبطة بالقطاع المالً ،ومنها :رفع سعر الفائدة على إعادة عملٌات الشراء المعاكسة من
( )50نقطة أساس إلى ( )125نقطة أساس ،مع بقاء سعر الفائدة على إعادة الشراء دون تغٌٌر.
باإل ضافة إلى تعٌٌن مإسسة "تومسون روٌترز" وكٌل إلدارة أسعار الفائدة بٌن البنوك ،وتقدٌم
( )20ملٌار لاير من الهٌئات الحكومٌة إلى البنوك ،وإٌداع ( )15ملٌار سعودي للبنوك ،ورفع الحد
األقصى لنسبة القروض إلى الودائع المسموح به للبنوك من ( )%85إلى ( .)%90وكذلك خفض
مخاطر القروض العقارٌة (من  %100إلى  ،)%75وزٌادة الح ّد األقصى لنسبة القروض إلى
القٌمة (من  %70إلى  ،)%85فً حالة شراء المنازل ألول مرة ،وفً حالة شركات التموٌل
العقاري.
وأخٌراً ،وعند تناول (د) ،سعر الصرف واالستقرار الخارجً ،اتفق الصندوق ومإسسة النقد
السعودي ،على أهمٌة استمرار ربط اللاير السعودي بالدوالر األمرٌكً (رغم أهمٌة انتهاج سٌاسة
سعر فائدة أكثر استقبللٌة فً حالة مرونة سعر الصرف) .إالّ أن هذه المرونة سوف لن تكون لها
نتائج إٌجابٌة كبٌرة نظراً لمحدودٌة التنوٌع والتنافسٌة.
 7.7تقرير االفاق االقتصادية لصندوق النقد الدولي وبلدان مجلس التعاون
صدر فً أكتوبر  2017التقرٌر الخاص باآلفاق االقتصادٌة للشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا
وأفغانستان وباكستان .وبقدر تعلّق األمر بالبلدان المصدرة للنفط أشار التقرٌر إلى ضعف أسعار
النفط واستمرار الدول المصدرة فً التكٌّف مع هذه األسعار التً ساهمت فً إحداث عجز مزدوج
(على مستوى الموازنة العامة للدولة ،والحساب الجاري) فً العدٌد من هذه الدول .وٌتوقع التقرٌر،
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بنا ًء على ذلك ،أن تحقق بلدان مجلس التعاون ،كمجموعة ،معدل نمو ( )%0.5عام  ،2017مع
تو ّقع تحسّن النمو غٌر النفطً لٌصل إلى حوالً ( )%2.6لعام  ،2017و( )%2.4لعام ،2018
بفعل تباطإ سٌاسات الضبط المالً.
وٌعتقد التقرٌر بؤهمٌة مواصلة البلدان ،المعنٌة بانخفاض أسعار النفط ،للجهود للح ّد من تركٌزها
على إعادة توزٌع اإلٌرادات النفطٌة من خبلل اإلنفاق على القطاع العام ،ودعم الطاقة .وأهمٌة
استمرار الجهود لتنوٌع مصادر الدخل ،التً الزالت أقل من الطموح .وكذلك استمرار جهود
الضبط المالً .وٌوضح الجدول ( )2عرض التقرٌر لعدد من المإشرات االقتصادٌة المختارة.
جدول ( :)2أهم المإشرات االقتصادٌة المختارة لبلدان مجلس التعاون
متوسط
7105 - 7100

توقعات
2014

2015

2016

2017

2018

التغٌر السنوي فً نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً ()%
البحرٌن
الكوٌت
عُمان
قطر
السعودٌة
اإلمارات

5.1
5.1
3.8
11.7
4.2
4.9

4.4
0.6
2.5
4.0
3.7
3.3

2.9
2.1
4.2
3.6
4.1
3.8

3.0
2.5
3.0
2.2
1.7
3.0

2.5
–2.1
0.0
2.5
0.1
1.3

1.7
4.1
3.7
3.1
1.1
3.4

وعند تطرّ ق التقرٌر آللٌة تموٌل العجز ،أشار التقرٌر إلى أن بلدان مجلس التعاون أصدرت ،فً
النصف األول من عام  ،2017سندات بقٌمة ( )30ملٌار دوالر تقرٌباً .ورغم أن االقتراض من
األسواق الخارجٌة له آثار إٌجابٌة على التقلٌل من ظاهرة المزاحمة  Crowding outمع القطاع
الخاص محلٌاً ،إال ّ أن اإلصدار المحلً للسندات قد ٌساهم فً تطوٌر ودعم األسواق المالٌة تدرٌجٌاً.
كما أن االقتراض المحلً قد ٌخفف من أي احتمال لتدهور أوضاع األسواق الدولٌة.
وٌوصً التقرٌر بؤهمٌة أن تكون آلٌة االقتراض واالستثمار هً جزء من استراتٌجٌة أوسع إلدارة
األصول والخصوم تؤخذ بنظر االعتبار المخاطر الكلٌة .ودعما ً لهذا التوجه تم فتح مكاتب أو
إدارات لل ّدٌن العام فً دولة الكوٌت ،وسلطنة عُمان ،والمملكة العربٌة السعودٌة ،مع تعزٌز هذه
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المكاتب فً أبوظبً ،ودبً .وٌعتبر إصدار السندات طوٌلة األجل أحد آلٌات تخفٌف المخاطر
(أصدرت عُمان ،مارس  ،2017سندات ألجل  30سنة) .علما ً بؤن خٌار التموٌل األجنبً الزال
متاحا ً لعدد من دول مجلس التعاون بفعل المص ّدات المالٌة الغنٌة لغاٌة اآلن.
وٌعتقد التقرٌر ،أٌضا ً بؤن رأس المال الخاص قد ٌسهم فً الح ّد من العجز الخارجً .حٌث ٌبلحظ
بؤن رصٌد الحساب الجاري قد تحوّ ل ،بعد انهٌار أسعار النفط ،من فائض إلى عجز ،مع توقّع
عودته إلى فائض بشكل محدود عام  .2019لذا فهناك حاجة إلجراء إصبلحات هٌكلٌة لجذب
رإوس األموال األجنبٌة الخاصة .وتم بالفعل ،فً حالة السعودٌة ،السماح لنفاذ المستثمرٌن
األجانب ألسواق المال المحلٌة .مع تؤخر اعتماد قوانٌن لرأس المال األجنبً فً حالة عُمان
واإلمارات .علما ً بؤن أٌة إصبلحات أخرى ستساهم فً المزٌد من تنوٌع االقتصاد ،وتقلٌص العجز
الخارجً.
وعند تناول أوضاع المصارفٌ ،إكد التقرٌر على استمرار صبلبة المبلءة المالٌة لمصارف بلدان
مجلس التعاون ،حٌث تبلغ نسب كفاٌة رأس المال ،عموماً ،مستوٌات أعلى من المطلوبة ،مع التمتع
بربحٌة جٌدة .ومع ذلك ،كما ٌشٌر التقرٌر ،بؤن هناك انخفاض ربحٌة فً بعض البلدان ألسباب
تعود إلى انخفاض قٌمة األصول (حالة اإلمارات) ،وكذلك تراجع هوامش أسعار الفائدة بسبب
المنافسة على الودائع (حالة عُمان) .وقد رفعت أغلب المصارف المركزٌة فً بلدان مجلس التعاون
أسعار الفائدة المحلٌة األمر الذي رفع األسعار المناظرة بٌن البنوك ،وسعر اإلقراض.
وقد ساهم تحسّن أسعار النفط حدٌثا ً فً تخفٌف القٌود النقدٌة وتخفٌف الضغوط على السٌولة ،خاصة
فً السعودٌة واإلمارات .مع دور ارتفاع الودائع فً تخفٌف الضغوط المذكورة .مع استمرار
أهمٌة ودائع غٌر المقٌمٌن ،والتموٌل بالجملة فً مجال تموٌل المصارف ،خاصة فً اإلمارات
وقطر .األمر الذي ٌعرّ ضهما إلى مخاطر التغٌرات فً أوضاع السٌولة العالمٌة.
وٌبلحظ التقرٌر استمرار جهود صانعً القرارات فً مجال تقوٌة أُطر السٌولة والسٌاسات
االحترازٌة ،مثل فرض متطلبات السٌولة (البحرٌن) ،وتطبٌق سعر فائدة مرجعً بٌن البنوك
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(عُمان) ،وتعمٌق أسواق رأس المال المحلٌة (السعودٌة) ،وتعزٌز األُطر االحترازٌة (البحرٌن
وقطر والسعودٌة) ،ووضع نظم جدٌدة للمصارف اإلسبلمٌة (الكوٌت) .وٌنبه التقرٌر بؤن أسعار
النفط المنخفضة ،باإلضافة إلى اتجاه أسعار الفائدة األمرٌكٌة لبلرتفاع ،ستش ّكل ضغوط على جودة
األصول المصرفٌة ،األمر الذي ٌإثر على القدرة فً توفٌر تموٌل للقطاع الخاص ،وٌساعد فً
خفض النمو .لذا فإن تعمٌق أسواق رأس المال المحلٌة ٌجب أن ٌكتسب أولوٌة لضمان انعاش
القطاع غٌر النفطً.
وٌلفت التقرٌر االنتباه إلى أن نموذج التنمٌة الحالً كان مخٌّب لآلمال فً مجال االنتاجٌة ،والتً
ّ
تمثل العامل األساسً لرفع معدل النمو وتحسّن مستوٌات المعٌشة فً األجل الطوٌل .وٌشٌر ،فً
هذا المجال ،إلى دراسة أع ّدها صندوق النقد الدولً عام  ،2006توضّح أن دور االنتاجٌة محدود
فً بلدان مجلس التعاون ،مقارنة فً بلدان أخرى .وتعكس السٌاسة المتبعة ارتفاع األجور فً
القطاع العام غٌر المرتبط باإلنتاجٌة .وٌثمّن التقرٌر الجهود الحالٌة ،بدول المجلس ،لتحسٌن بٌئة
األعمال ،ووضع مإشرات للقٌاس فً هذا المجال .كما ٌإٌّد فرص الشراكة بٌن القطاع العام
والخاص.
وٌنبه التقرٌر إلى أن الكفّة السلبٌة هً األرجح فً مجال المخاطر أمام النمو .فهناك ،مثبلً ،عدم
الٌقٌن أمام أسعار النفطـ ،ومخاطر الصراعات اإلقلٌمٌة ،والتحوّ ل المحتمل ،عالمٌاً ،نحو الحمائٌة
(سٌاسة اإلدارة األمرٌكٌة الحالٌة) ،وتؤثٌر ذلك على التجارة العالمٌة والنمو العالمً .وقد تإدي
سرعة العودة الرتفاع الفائدة ،وارتفاع قٌمة الدوالر إلى الحاجة لمزٌد من ضبط المالٌة العامة،
وارتفاع تكلفة التموٌل خاصة فً البلدان ذلك التصنٌف االئتمانً الضعٌف .وهناك فً المقابل
توقعات بتعافً االقتصاد الدولً ،األمر الذي ٌمكن أن ٌساهم إٌجابٌا ً فً تعزٌز مستقبل النمو فً
البلدان المص ّدرة للنفط.
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ثالثاً :التطورات االقتصادية العالمية
 0.1التطورات االقتصادية األمريكية
 0.0.1الناتج المحلي اإلجمالي
صدر عن مكتب التحلٌل االقتصادي األمرٌكً ،فً  27أكتوبر  ،2017التقرٌر "المتقدم" عن الناتج
المحلً اإلجمالً الحقٌقً للربع الثالث من العام المذكور .حٌث ارتفع معدل نمو هذا الناتج ،على
اساس سنوي ،بـ ( ،)%3.0مقارنة بـ ( )%3.1فً الربع الثانً .علما ً بؤن هذه التقدٌرات خاضعة
للتعدٌل الحقا ً (فً  29نوفمبر  .)2017وٌعكس معدل النمو فً الربع الثالث المساهمة اإلٌجابٌة
لئلنفاق االستهبلكً الخاص ،واالستثمار فً المخزون الخاص ،واالستثمار الثابت غٌر السكنً،
والصادرات ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً ،وعلى مستوى الوالٌة ،وعلى مستوى المحلٌات .مع
انخفاض الواردات (المطروحة من الناتج).
أما على مستوى الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة فقد ارتفع بـ ( ،)%5.2أي ما ٌعادل
حوالً ( )245.5ملٌار دوالر ،فً الربع الثالث ،لٌصل هذا الناتج إلى حوالً ( )19.4ترٌلٌون
دوالر .مقارنة بمعدل نمو فً الربع الثانً بلغ ( ،)%4.1أي ما ٌعادل ( )192.3ملٌار دوالر.
وٌبلحظ بؤن الدخل الشخصً ارتفع بـ ( )113.7ملٌار دوالر فً الربع الثالث ،مقارنة مع االرتفاع
البالغ ( )119.1ملٌار دوالر فً الربع الثانً .وٌعكس االنخفاض فً هذا الدخل االنخفاض فً
األرباح الموزعة ،والدخل الحقٌقً ،واألجور والمرتبات .وتم تعوٌض هذا االنخفاض بارتفاع فً
المنافع االجتماعٌة الحكومٌة ،وانخفاض طفٌف فً الفوائد المستلمة من قبل األفراد ،واالرتفاع فً
دخول المبلّك غٌر المزارعٌن ،وانخفاض طفٌف فً دخول المبلّك المزارعٌن .مع ارتفاع فً
الدخل القابل لئلنفاق بـ ( )73.6ملٌار دوالر أو ( )%2.1فً الربع الثالث مقارنة مع ارتفاع بلغ
( )125.1ملٌار دوالر ،أو ( ،)%3.6فً الربع الثانً .وارتفاع فً الدخل القابل لئلنفاق الحقٌقً
بنسبة ( )%0.6فً الربع الثالث مقارنة مع نسبة ( )%3.3فً الربع الثانً .وٌوضح الشكل ()1
التغٌر النسبً فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً خبلل الفترة ( )2017 – 2013على أساس ربع
سنوي.
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شكل ( :)1التغٌر النسبً فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً
خبلل الربع الرابع  2013لغاٌة الربع الثالث 2017

 7.0.1معدل التضخم
أشار تقرٌر مكتب إحصاءات العمل لشهر أكتوبر  2017إلى أن الرقم القٌاسً لسعر المستهلك
لكافة المناطق الحضرٌة ،قد ارتفع بـ ( )%0.1فً الشهر المذكور ،وعلى األساس الموسمً
المع ّدل .علما ً بؤن الرقم قد ارتفع خبلل العام المنتهً فً أكتوبر العام الجاري ،بـ ( .)%2.0وقد
ارتفع الرقم الخاص بالمساكن بـ ( ،)%0.3فً حٌن انخفض الرقم الخاص بالطاقة ( ،)%1.0-مع
استقرار الرقم الخاص باألغذٌة .أما الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك ،ما عدا األغذٌة والطاقة ،فقد
ارتفع بـ ( )%0.2فً أكتوبر .وشهدت المجموعات التالٌة ارتفاعا ً فً أرقامها القٌاسٌة :العناٌة
الطبٌة ،والسٌارات المستعملة ،وسٌارات الشحن ،والتبغ ،والتعلٌم ،والسٌارات ،وخدمات التؤمٌن،
والرعاٌة الصحٌة .مع انخفاض أرقام السٌارات الجدٌدة ،وخدمات التسلٌة والترفٌه ،والمبلبس.
وٌوضح الشكل ( )2التغٌرات النسبٌة الشهرٌة للفترة أكتوبر  – 2016أكتوبر .2017
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شكل ( :)2التغٌرات النسبٌة الشهرٌة فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن لكافة المناطق الحضرٌة،
والمع ّدل موسمٌاً ،للفترة أكتوبر  – 2016أكتوبر 2017

 1.0.1معدل البطالة
نشر مكتب إحصاءات العمل األمرٌكً فً  3نوفمبر  ،2017تقرٌره الخاص بؤوضاع العمل
والبطالة فً الوالٌات المتحدة لشهر أكتوبر من نفس العام .وقد أوضحت النتائج بؤن عدد العاملٌن
الحضرٌٌن قد ارتفع بـ ( )261ألف فً شهر أكتوبر ،وأن معدل البطالة انخفض لٌصل إلى
( .)%4.1وقد شهدت العمالة فً قطاع خدمات األغذٌة والمشروبات ارتفاعا ً حاداً ،لتعوّ ض
االنخفاض الذي شهدته فً شهر سبتمبر (بسبب إعصار "إٌرما" و "هارفً") .كما شهد شهر
أكتوبر تحسنا ً بتوظٌف الفنٌٌن وخدمات األعمال ،والعاملٌن فً التصنٌع ،وخدمات الصحة.
وقد انخفض عدد العاطلٌن بـ ( )281ألف لٌصل إلى ( )6.5ملٌون .وشهد معدل البطالة ،منذ ٌناٌر
 ،2017انخفاضا ً بـ ( )%0.7نقطة ،وما ٌقابل ذلك من انخفاض فً عدد العاطلٌن بـ ()1.1
ملٌون .وشهد معدل البطالة بٌن المراهقٌن ( ،)%13.7وبٌن السود ( ،)%7.5والبلتٌنٌٌن
( ،)%4.8والرجال البالغٌن ( )%3.8واآلسٌوٌٌن ( .)%3.1فً حٌن شهدت فترة التعطل أكبر
عدد خبلل الفترة ( )5أسابٌع وأقل ( 2.3ملٌون) ،و( )14 – 5أسبوع حوالً ( 2.2ملٌون)،
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و( )27أسبوع وأكثر حوالً ( 1.9ملٌون) ،و( 26 – 15أسبوع) حوالً ( 1.1ملٌون) .وٌوضح
الشكل ( )3معدل البطالة المعدل موسمٌا ً خبلل الفترة أكتوبر  – 2015أكتوبر .2017
شكل ( :)3معدل البطالة المع ّدل موسمٌا ً
خبلل الفترة أكتوبر  – 2015أكتوبر 2017

 7.1التطورات االقتصادية األوروبية
 0.7.1الناتج المحلي اإلجمالي
توضح المعلومات ،األولٌة ،المنشورة فً  31أكتوبر  ،2017من مكتب اإلحصاء األوروبً ،بؤن
الناتج المحلً اإلجمالً ،المع ّدل موسمٌاً ،قد ارتفع بـ ( )%0.6فً كل من منطقة الٌورو
) ،(EA19والمجموعة األوروبٌة ) (EU28خبلل الربع الثالث من عام  .2017مقارنة مع الربع
السابق (الثانً) ،والذي بلغ معدل نمو ( )%0.7لمنطقة الٌورو ،والمجموعة األوروبٌة ،على ح ٍّد
سواء .أما على مستوى المقارنة مع الربع المناظر فً السنة الماضٌة  ،2016فإن الناتج المحلً
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اإلجمالً المع ّدل موسمٌا ً قد شهد نمواً بلغ ( )%2.5فً كل من منطقة الٌورو ،والمجموعة
األوروبٌة .وٌوضح الشكل ( )4معدالت النمو فً كبل المنطقتٌن.
شكل ( :)4معدالت نمو الناتج المحلً اإلجمالً فً المجموعة األوروبٌة ،ومنطقة الٌورو
خبلل الفترة  – 2005الربع الثالث 2017
على أساس كل ربع سنة

 7.7.1معدل التضخم
ٌتوقع أن معدل التضخم لشهر أكتوبر  2017فً حدود ( ،)%1.4وبانخفاض عن المعدل السائد فً
سبتمبر ٌبلغ ( ،)%1.5وفقا ً لنشرة مكتب اإلحصاء األوروبً الصادرة فً  31أكتوبر .2017
وبالنظر إلى مكونات هذا المعدل تبٌن بؤن المعدل الخاص بالطاقة ٌمثل أكبر معدل ،على أساس
سنوي ،فً أكتوبر ( %3.0مقارنة مع  %3.9فً سبتمبر)ٌ ،تبعه المعدل الخاص باألغذٌة
والمشروبات الكحولٌة والتبغ ( %2.4مقارنة مع  ،%1.9تباعاً) ،ثم الخدمات ( %1.2و،%1.5
تباعاً) ،والسلع الصناعٌة غٌر المرتبطة بالطاقة ( ،%0.4و ،%0.5تباعاً) .وٌوضح الشكل ()5
معدل التضخم فً المنطقة األوروبٌة لشهر أكتوبر .2017
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شكل ( :)5معدل التضخم السنوي فً المنطقة األوروبٌة ،فً أكتوبر 2017
()%

 1.7.1معدل البطالة
أعلن مكتب اإلحصاء األوروبً 31 ،أكتوبر  ،2017معدالت البطالة لشهر سبتمبر ،2017
والبالغة ( )%8.9وبانخفاض عن المعدل السائد فً شهر أغسطس والبالغ ( ،)%9.0وكذلك
بانخفاض عن المعدل السائد فً سبتمبر  2016والبالغ ( .)%9.9وٌعتبر هذا المعدل ،لشهر
سبتمبر  ،2017أقل معدل ،فً المنطقة األوروبٌة ،منذ ٌناٌر  .2009وبلغ معدل البطالة فً
المجموعة األوروبٌة ) (EU28نحو ( )%7.5فً سبتمبر من العام المذكور ،والذي ٌعتبر مستقراً
مقارنة مع الشهر السابق ،ومنخفض مقارنة مع المعدل السائد فً شهر سبتمبر  2016والبالغ
( .)%8.4وٌبقى هذا المعدل األقل المسجّ ل فً هذه المجموعة منذ نوفمبر .2008
أما عن عدد العاطلٌن فقد تم تقدٌره بـ ( )18.4ملٌون فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28ومنها
( )14.5ملٌون فً منطقة الٌورو ،فً سبتمبر  .2017مع انخفاض فً عدد العاطلٌن ،مقارنة
بشهر أغسطس من نفس العام ،بلغ ( )116ألف ،فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28وبلغ ()96
ألف فً منطقة الٌورو .وعند المقارنة مع الوضع فً سبتمبر ٌ 2016بلحظ انخفاض معدل البطالة
بـ ( )2.076ملٌون فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28وبـ ( )1.463ملٌون فً منطقة الٌورو.
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وشهدت البلدان التالٌة أقل معدل بطالة خبلل شهر سبتمبر  :2017جمهورٌة الجٌك (،)%2.7
وألمانٌا ( ،)%3.6ومالطا ( .)%4.1فً حٌن شهدت البلدان التالٌة أكبر معدل بطالة خبلل نفس
الشهر :الٌونان (( )%21.0تقدٌرات شهر ٌولٌو  ،)2017وإسبانٌا ( .)%16.7وٌوضح الشكل
( )6معدالت البطالة خبلل شهر سبتمبر.
شكل ( :)6معدالت البطالة خبلل شهر سبتمبر  ، 2017المع ّدلة موسمٌا ً
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