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مقدمة
اهتم تقرٌر شهر سبتمبر  8102بعدد من التطورات االقتصادٌة محلٌا ،وخلٌجٌا ،وعالمٌا .وسلط
التقرٌر الضوء ،محلٌا ،القسم األول ،على تطورات أسعار صرؾ أهم ثالث عمالت أجنبٌة مقابل
الدٌنار الكوٌتً .حٌث أشار إلى ارتفاع سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً تجاه الدٌنار ،وارتفاع سعر
صرؾ الٌورو ،وكذلك ارتفاع سعر صرؾ اإلسترلٌنً بنسبة بٌن أول ونهاٌة الشهر المذكور.
وعرض التقرٌر فً قسمه األول ،أٌضا ،لتطور المإشرات الثالث لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة
خالل شهر سبتمبر ،وسلوك معدل التضخم ومكوناته ،خالل شهر أؼسطس ،مقارنة بشهر ٌولٌو
السابق وأؼسطس من العام الماضً .ثم عرضا ألهم التطورات النفطٌة من حٌث أسعار برمٌل
النفط الكوٌتً المصدر ،ومستوى اإلنتاج الكوٌتً ،وتطورات معدات الحفر ،وآخر التعدٌالت على
معدل النمو االقتصادي العالمً ،والطلب والعرض العالمٌٌن على ،ومن النفط .كما عرضت
التطورات المحلٌة آلخر تقرٌر صادر عن بنك الكوٌت المركزي حول االستقرار المالً .واهتمت
التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،القسم الثانً ،لما ورد من تقٌٌم لألوضاع االقتصادٌة بدولة
االمارات فً آخر تقرٌر ،المادة الرابعة ،صادر من صندوق النقد الدولً ،باإلضافة الى تقٌٌم أداء
القطاع الخاص ؼٌر النفطً بدولة االمارات من خالل تطور الرقم القٌاسً لمشترٌات المدراء فً
القطاع الصناعً لشهر سبتمبر .وأخٌرا ،تناولت التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،القسم الثالث ،أهم
توجهات المتؽٌرات االقتصادٌة الكلٌة الربعٌة أو لشهر سبتمبر ،الحساب الجاري األوروبً والناتج
المحلً اإلجمالً ومعدل البطالة والتضخم األمرٌكً واالوروبً.

أوال 4التطورات االقتصادٌة المحلٌة
 0.0تطورات أسعار صرؾ الدٌنار أمام أهم العمالت
تعرض سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر سبتمبر  ،8102لالرتفاع
لٌصل إلى  31300فلسا ،وبنسبة ارتفاع  ،%100مقارنة مع بداٌة الشهر 31802 ،فلسا .وكان أعلى
مستوى وصله الدوالر خالل الشهر هو  31300فلسا ،وأدنى مستوى  31803فلسا .أما خالل الفترة
 82-0سبتمبر ،فقد اتجه سعر الصرؾ لالنخفاض ،وذلك ٌعود لعدة تطورات ،منها :تسارع النشاط
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الصناعً األمرٌكً إلى أعلى مستوى له منذ  01عاما فً أؼسطس  ،8102مدعوما بارتفاع فً
الطلبٌات الجدٌدة ،إال أن المخاوؾ المتزاٌدة من ارتفاع تكالٌؾ المواد الخام نتٌجة لتعرٌفات
االستٌراد ٌمكن أن تقٌد المزٌد من النمو .كما ارتفع مإشر نشاط الصناعات االمرٌكٌة إلى ،3003
خالل أؼسطس  ،8102لٌصل إلى أعلى مستوى منذ ماٌو .8111
باإلضافة الى ارتفاع العجز التجاري فً الوالٌات المتحدة بنسبة  %503لتصل إلى  3100ملٌار
دوالر ،وأظهرت مراجعة البٌانات لشهر ٌونٌو  8102أن العجز التجاري أرتفع إلى  1302ملٌار
دوالر ،بدال من  1303ملٌار دوالر .وهو االرتفاع الشهري األكبر منذ عام  ،8103والذي ٌعزى
لتراجع صادرات فول الصوٌا والطائرات المدنٌة وارتفاع الواردات إلى مستوى قٌاسً .االمر الذي
ٌشٌر إلمكانٌة أن تمثل التجارة عبئا على النمو االقتصادي  ،فً الربع الثالث من عام .8102
وأظهرت اإلنتاجٌة األمرٌكٌة ارتفاعا ،بمعدل سنوي  ،%805فً الربع الثانً من عام ،8102
مقارنة بارتفاع طفٌؾ بلػ  %103فً الربع األول من عام  .8102وذلك النخفاض تكالٌؾ العمالة
بنسبة  ،%0بدال من  %105كما كان متوقعا سابقا .مع نمو قطاع الخدمات فً الوالٌات المتحدة
خالل أؼسطس  ،8102حٌث وصل مإشر معهد إدارة التورٌد للقطاع ؼٌر التصنٌعً ،لشهر
أؼسطس  ،8102إلى  3203نقطة ،وبشكل أفضل من التوقعات 3302 ،نقطة ،وكذلك أفضل مع
شهر ٌولٌو  3302نقطة .فً حٌن انخفضت طلبٌات المصانع بؤكثر من المتوقع بنسبة  %102فً
ٌولٌو .8102
ومن ناحٌة أخرى شهد نمو األجور الخاصة ،خالل أؼسطس  ،8102أقل انخفاضا له منذ
أكتوبر ،8102مع استمرار االقتصاد األمرٌكً فً التحرك نحو التشؽٌل الكامل .حٌث قامت
الشركات بتشؽٌل  033ألؾ وظٌفة إضافٌة خالل أؼسطس  ،8102إن هذا العدد أقل من أعداد
المشتؽلٌن االضافٌٌن ،خالل شهر ٌولٌو  ،8102والبالػ  802ألؾ وظٌفة.

4

ومن ناحٌة أخرى ،سجل نمو األجور أكبر زٌادة فً االقتصاد األمرٌكً خالل أؼسطس  ،8102فً
حٌن فاقت مكاسب الرواتب التوقعات ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى عند  .%305وارتفع
متوسط األجور فً الساعة بنسبة  %805خالل أؼسطس  ،8102وعلى أساس سنوي ،لٌصل إلى
أعلى مستوى منذ أبرٌل  .8115فً حٌن ارتفعت الوظائؾ ؼٌر الزراعٌة بمقدار  810ألؾ وظٌفة.
وصرحت االدارة االمرٌكٌة بؤنها مستعدة لفرض تعرٌفات جمركٌة جدٌدة بمقدار  267ملٌار دوالر
على الصٌن ،إضافة على التعرٌفات السابقة التً فرضتها الوالٌات المتحدة بمقدار  811ملٌار
دوالر على السلع المستهدفة .وقالت وزارة التجارة الصٌنٌة بؤنها سترد إذا ما فرضت الوالٌات
المتحدة تعرٌفة جدٌدة.
وتعرض نشاط األعمال التجارٌة الصؽٌرة فً الوالٌات المتحدة لتفاإل ممثل فً ارتفاع الرقم
الخاص بؤنشطته الى  01202نقطة فً أؼسطس  .8102وهو أعلى مستوى سجله منذ  13سنة،
مقارنة بنحو  01205نقطة فً ٌولٌو  .8102وذلك بسبب التخفٌضات الضرٌبٌة ،وجهود رفع القٌود
المفروضة على هذه األنشطة.
أما أسعار المنتجٌن فقد انخفضت ،فً الوالٌات المتحدة ،بنسبة  %100فً أؼسطس  ،8102مسجلة
أول انخفاض منذ فبراٌر  ،8102بفعل االنخفاضات بؤسعار المواد الؽذائٌة ،ومجموعة من الخدمات
التجارٌة .أما على المستوى السنوي ،فقد ارتفع مإشر أسعار المنتجٌن بنسبة  %802مقارنة بنحو
 %303فً ٌولٌو  .8102مع ارتفاع أسعار المستهلك األمرٌكٌة بنسبة  %108خالل أؼسطس
 ،8102حٌث عوضت الزٌادات فً البنزٌن واإلٌجارات بانخفاض فً الرعاٌة الصحٌة والمالبس،
وبدأت الضؽوط التضخمٌة الكامنة تتباطؤ .وارتفع مإشر أسعار المستهلكٌن بنسبة  %802خالل
أؼسطس  ،8102على أساس سنوي ،مقارنة بنسبة  %805فً ٌولٌو .8102
وارتفع سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة  30-27سبتمبر لعدة
تطورات ،منها :رفع لجنة السوق الفدرالٌة للسٌاسة المفتوحة سعر الفائدة على األموال الفٌدرالٌة
بمقدار  25نقطة أساس لتتراوح ما بٌن  %2و.%2.25وتعتبر هذه الزٌادة الثامنة منذ بدأ
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االحتٌاطً الفٌدرالً سٌاسة التطبٌع فً دٌسمبر  .2015كما تخطط اللجنة الفدرالٌة للسوق المفتوحة
بمزٌد من االرتفاع ألسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاٌة العام وثالثة فً عام  .2019مع انخفاض
الطلبات الجدٌدة للسلع الرأسمالٌة األمرٌكٌة فً أؼسطس  2018بنسبة  ،%0.5بعد أربعة أشهر
متتالٌة من المكاسب القوٌة ،بسبب انخفاض الطلب على أجهزة الكمبٌوتر والمنتجات االلكترونٌة.
وٌوضح الشكل ( )1حركة سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن
 30-1سبتمبر.2018 ،
شكل ( )0سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – سبتمبر 8102

أما فٌما ٌخص سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شهر سبتمبر  ،2018فقد ارتفع
لٌصل إلى  351.9فلسا ،وبنسبة ارتفاع  ،%0.2مقارنة مع بداٌة الشهر حٌث بلؽت قٌمته عند
 351.3فلسا ،وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خالل الشهر هو  355.9فلسا ،وأدنى مستوى
هو  349.7فلسا.
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ومارس سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة  10 - 1سبتمبر  ،2018ضمن
عدد من التطورات ،منها ،لألسباب التالٌة :أفاد المفاوضات بٌن االتحاد األوروبً والمملكة المتحدة
حول بنود صفقة خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً هذا الخرٌؾ ،مشٌرٌن إلى التقدم األخٌر فً
تفاصٌل التعاون األمنً الوثٌق للؽاٌة لٌصبح ساري المفعول بعد خروج برٌطانٌا من الكتلة .وقال
ممثل االتحاد االوربً إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق فً الوقت ضمن قمة تضم جمٌع قادة
االتحاد فً بروكسل ٌومً  18و 19أكتوبر ،مع احتمال تؤخر االتفاقٌة حتى شهر نوفمبر 2018
المقبل .ومن التطورات األخرى ،تصرٌح كبٌر المفاوضٌن االوروبٌٌن فً االتحاد االوروبً بؤن
الشركات ستواجه اضطرابا فً سالسل التورٌد إذا ما ؼادرت برٌطانٌا االتحاد االوروبً دون
ضمان استمرار وصولها الى السوق الموحدة لالتحاد أو االتحاد الجمركً .وأن االتفاق على عقد
اتحاد جمركً مع برٌطانٌا سٌسهل بعمل سالسل التورٌد.
وشهد نمو الصناعة ،فً منطقة الٌورو ،انخفاضا إلى أدنى مستوى خالل عامٌن تنتهً فً أؼسطس
 .2018مع تراجع التفاإل وسط مخاوؾ متزاٌدة من تصاعد حرب التجارة العالمٌة .وانخفض
مإشر مدٌري المشترٌات بالقطاع الصناعً ،لشهر أؼسطس  2018إلى أدنى مستوى له ،منذ 21
شهرا ،عند  54.6نقطة مقارنة بشهر ٌولٌو  2018عند  55.1نقطة .ولكنه ال ٌزال فوق مستوى
.50
ومن جانب آخر ،اقترحت المفوضٌة األوروبٌة إجراء محادثات رسمٌة مع الوالٌات المتحدة لمعالجة
مخاوؾ الوالٌات المتحدة من أن مزارعٌها ال ٌحصلون على حصة عادلة من سوق لحوم البقر فً
أوروبا .وٌتعلق النزاع باتفاقٌة قائمة منذ عام  2009سمحت للوالٌات المتحدة بتصدٌر  45ألؾ
طن سنوٌا من لحم البقر الخالً من الهرمونات ،حٌث كانت نفس الحصة متاحة للدول األخرى
المصدرة للحوم ،مثل أسترالٌا وأوروجواي ،وتناولت حصة المزارعٌن األمرٌكٌٌن.
واتجهت أسعار المنتجٌن الصناعٌٌن الى االرتفاع ،بنسبة  %0.4فً منطقة الٌورو ،خالل شهر
ٌولٌو  ،2018مقارنة بٌونٌو  .2018وذلك بسبب ارتفاع قطاع الطاقة  %1.1وارتفاع كل من
السلع الوسٌطة ،والسلع الرأسمالٌة والسلع االستهالكٌة المعمرة وؼٌر معمرة ،بنسبة .%0.1
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وفً تطور آخرٌ ،ناقش وزراء مالٌة االتحاد األوروبً مقترحات العتماد ضرٌبة على معدل دوران
الشركات الرقمٌة بحلول نهاٌة العام الجاري ،ضمن وثٌقة أعدتها الرئاسة النمساوٌة للكتلة .وتتفق
حكومات االتحاد األوروبً على أنه ٌجب تؽٌٌر القواعد الضرٌبٌة لزٌادة الرسوم على الخدمات
الرقمٌة السارٌة حالٌا .ومن التطورات األخرى ،تخلً وزارة المالٌة االلمانٌة عن خطط لجعل
شركات االنترنت العمالقة ،بما فً ؼوؼل وأبل وفٌسبوك وأمازون ،مشمولة بدفع المزٌد من
الضرائب.
وتعرضت مبٌعات التجزئة فً منطقة الٌورو لالنخفاض ،بنسبة  %0.2خالل ٌولٌو  ،2018مقارنة
مع ٌونٌو  ،2018مع ارتفاعها بنسبة  %1.1على أساس سنوي .وٌعود ذلك إلى انخفاض،
الشهري ،الى انخفاض سعر البنزٌن بنسبة  %0.7فً وقود السٌارات ،و %0.6فً قطاع األؼذٌة
والمشروبات والتبػ ،فً حٌن ارتفعت المنتجات ؼٌر الؽذائٌة بنسبة .%0.4
وشهد النشاط التجاري تسارعا ،فً منطقة الٌورو ،بشكل طفٌؾ ،خالل أؼسطس  .2018حٌث
ارتفع مإشر مدٌري المشترٌات الصناعٌة ،فً منطقة الٌورو ،إلى  54.5نقطة فً أؼسطس
 2018مقارنة بنحو  54.3نقطة فً ٌولٌو  .2018وتعتبر هذه النتٌجة جٌدة حٌث أنها فوق مستوى
 50نقطة.
وارتفع الناتج المحلً اإلجمالً ،فً منطقة الٌورو ،بنسبة  %0.4خالل الربع الثانً من 2018
مقارنة بالربع السابق ،كما ارتفع بنسبة  %2.1مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق .وجاء ذلك
االرتفاع نتٌجة الرتفاع االنفاق االستهالكً النهائً لألسر بنسبة  ،%0.2وارتفاع إجمالً رأس
المال الثابت بنسبة  ،%1.2فً حٌن ارتفعت الصادرات بنسبة  %0.6وارتفعت الواردات بنسبة
.%1.1
وٌدرس بنك االستثمار األوروبً ،فً تطور آخر ،زٌادة رأس المال للسماح لبعض مساهمٌه بزٌادة
حصتهم بعد انسحاب برٌطانٌا من االتحاد األوروبً وبنك االستثمار األوروبً فً مارس .2019
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حٌث أن خروج برٌطانٌا سوؾ ٌساهم بخسارة البنك بنحو  3.5ملٌار ٌورو من رأس المال المدفوع
البرٌطانً.
وارتفع سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة  26 - 10سبتمبر فً ظل عدد من
التطورات ،منها :ارتفاع معدل التشؽٌل ،فً منطقة الٌورو ،بنسبة  %0.4خالل الربع الثانً من
 2018مقارنة بالربع السابق .كما ارتفعت الوظائؾ بنسبة  %1.5فً منطقة الٌورو على أساس
سنوي .وبلػ عدد العاملٌن فً منطقة الٌورو  158ملٌون فرد.
واتجه اإلنتاج الصناعً لالنخفاض ،فً منطقة الٌورو بنسبة  %0.8خالل شهر ٌولٌو ،2018
مقارنة بشهر ٌونٌو  .2018وٌرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج السلع االستهالكٌة المعمرة بنسبة
 ،%1.9والسلع االستهالكٌة ؼٌر المعمرة بنسبة  ،%1.3والسلع الوسٌطة بنسبة  ،%0.8بٌنما
ارتفع إنتاج السلع الرأسمالٌة بنسبة  %0.8والطاقة بنسبة  .%0.7أما على أساس سنوي ،فقد
انخفض اإلنتاج الصناعً بنسبة  %0.1فً ٌولٌو .2018
وشهد فائض التجارة فً السلع انخفاضا ،فً منطقة الٌورو ،لٌبلػ  17.6ملٌار ٌورو فً ٌولٌو
 2018مقارنة بفائض  21.6ملٌار ٌورو خالل الفترة ذاتها من العام السابق .حٌث بلؽت قٌمة
الصادرات فً السلع  194.6ملٌار ٌورو فً ٌولٌو  ،2018وبارتفاع  %9.4مقارنة بالفترة ذاتها
من العام السابق .وسجلت قٌمة الواردات فً السلع  177.1ملٌار ٌورو ،وبنسبة ارتفاع بلؽت
 %13.4مقارنة بالعام السابق.
واتجه معدل التضخم السنوي فً منطقة الٌورو لالنخفاض من  ،%2.1فً ٌولٌو  2018إلى %2
فً أؼسطس  2018و %1.5على أساس سنوي .وقد ساهم فً معدل التضخم السنوي كل من
قطاع الطاقة بنسبة  ،%0.87والخدمات بنسبة  ،%0.59واألؼذٌة والمشروبات بنسبة ،%0.48
والسلع الصناعٌة بنسبة .%0.09
وصرح ،من ناحٌة أخرى ،رئٌس البنك المركزي األوروبً بؤن منطقة الٌورو بحاجة إلى أداة مالٌة
جدٌدة ومزٌد من إدارة المخاطر العامة لمحاربة األزمات االقتصادٌة المستجدة .وأضاؾ أنه ٌجب
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أن ٌكون هناك أداة تكمل السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق استقرار االقتصاد الكلً على مستوى منطقة
الٌورو ،فً كل دولة من الدول األعضاء.
واظهر سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن  30-26سبتمبر انخفاضا
وذلك فً اطار عدد من التطورات االقتصادٌة ،منها :ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة %2.1
خالل سبتمبر  2018مقارنة بنسبة  %2فً أؼسطس  ،2018متؤثرا بارتفاع األسعار فً قطاع
الطاقة بنسبة  ،%9.5وقطاع األؼذٌة والمشروبات بنسبة  .%2.7فً حٌن انخفض معدل التضخم
السنوي ،بعد استبعاد الطاقة واالؼذٌة ،بنسبة  %1.1فً سبتمبر  2018مقابل  %1.2فً أؼسطس
 .2018وٌوضح الشكل ( )2حركة سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن
 30- 1سبتمبر .2018
شكل ( )2سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً  -سبتمبر 2018

وعند تناول سعـر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً ،خالل شههر سهبتمبر ،فقهد وصهل
إلى  353فلسهـا نهاٌهة الشههر ،وبنسهبة ارتفهـاع بلؽهت  ،%103مقارنهة مهع بداٌهة الشههر حٌهث وصهل
سعهـر الصههرؾ الههى  35803فلسهها .وكههان أعلههى مسههتوى وصههله السههعر خههالل الشهههر  35202فلسهها،
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واألدنى هو  32501فلسها .وانخفهض سهعر صهرؾ الجنٌهه اإلسهترلٌنً مقابهل الهدٌنار الكهوٌتً خهالل
الفترة ما بٌن  0و  3سبتمبر لألسباب التالٌة:
 صرحت رئٌسة الوزراء تٌرٌزا ماي إنها لن تسمح بتنازالت بشؤن استراتٌجٌتها فً خروج
برٌطانٌا من االتحاد األوروبً تخالؾ المصلحة الوطنٌة ،وتسعى إلى تهدئة مخاوؾ البعض
فً الحزب المحافظ بؤنها ستستجٌب لمطالب بروكسل فً المفاوضات.
 صرح محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارنً أنه ٌنوي االستقالة فً ٌونٌو 8105
ومازالت هذه هً الخطة ،وذلك وفقا لما ذكره متحدث باسم رئٌس الوزراء البرٌطانً
تٌرٌزا ماي .وهناك اعتقاد بؤن السٌد كارنً قد ٌبقى لمدة  08شهرا أخرى حتى عام .8181
وصرح مارك كارنً إنه مستعد للبقاء فً منصب محافظ بنك إنجلترا إذا كان سٌساعد
الحكومة على تسهٌل انتقال خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً.
 صرحت وزارة الؽذاء والزراعة البرٌطانٌة اتفاق كل من برٌطانٌا وفرنسا على صفقة بشؤن
صٌد االسكالوب فً القناة االنجلٌزٌة بعد ان أصبح الصٌادون من البلدٌن متورطٌن فً
خالؾ فً البحر.
وارتفع سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار بعد التقارٌر التً تفٌد بؤن المملكة المتحدة
وألمانٌا قد حققت تقدما نحو صفقة خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً.
ارتفع مإشر مدٌري المشترٌات الذي ٌقٌس قطاع الخدمات فً برٌطانٌا إلى  3103نقطة فً
أؼسطس  8102من  3303نقطة فً ٌولٌو  .2018لكن الشركات قالت إن المخاوؾ بشؤن خروج
برٌطانٌا من االتحاد األوروبً قد ٌبطإ االستثمار فً العام المقبل.
وتعود تقلبات سعر الصرؾ خالل شهر سبتمبر  8102الى العدٌد من التطورات منها :حذر
صندوق النقد الدولً من أن خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً بموجب شروط منظمة التجارة
العالمٌة قد ٌإدي إلى تكالٌؾ كبٌرة القتصاد المملكة المتحد .وٌتوقع صندوق النقد الدولً أن ٌنمو
االقتصاد البرٌطانً بنسبة  %003فً عامً  8102و 8105على حد سواء إذا ما تم التوصل إلى
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اتفاق برٌكسٌت واسع النطاق .ومن التطورات ،أٌضا ،ارتفاع معدل التضخم فً المملكة المتحدة،
خالل شهر أؼسطس  8102إلى  ،%802مقارنة بنسبة  %803فً ٌولٌو  ،8102وهو أعلى مستوى
خالل الستة االشهر الماضٌة.
وشهد االقتراض الحكومً فً برٌطانٌا ارتفاعا بؤكثر من المتوقع ،خالل شهر أؼسطس ،عند 3023
ملٌار جنٌه إسترلٌنً مقارنة بقٌمة  1033ملٌار جنٌه خالل العام السابق ،حٌث تلقً إٌصاالت
ضرٌبٌة منخفضة وزٌادة فً اإلنفاق الحكومً .فً حٌن بلػ االقتراض حتى اآلن حوالً 0202
ملٌار جنٌه إسترلٌنً .وهً األقل بنسبة  %3103مقارنة بالعام السابق ،مما قد ٌسمح للتوسع فً
مصروفات المٌزانٌة .مع ارتفاع عائدات الضرائب بنسبة  %003فً أؼسطس  8102مقارنة بالعام
السابق ،فً حٌن ارتفع اإلنفاق بنسبة .%301
وانخفض سعر صرؾ الجنٌه مقابل الدوالر والٌورو بعد تصرٌح رئٌس الوزراء البرٌطانً تٌرٌزا
ماٌو فً قمة االتحاد األوروبً بؤن ال صفقة أفضل من صفقة سٌئة .واستمر الجنٌه اإلسترلٌنً
باالنخفاض بعد أن حذر قادة االتحاد األوروبً من أن المملكة المتحدة ٌجب أن تقدم تنازالت بشؤن
التجارة والحدود االٌرلندٌة لتؤمٌن صفقة تجارٌة بعد خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً.
وضمن التطورات األخرى ،تحوٌل أو إنشاء  331وظٌفة مالٌة فً المملكة المتحدة فً الخارج حتى
اآلن قبل خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً ،وأشارت التوقعات بؤن تنتقل  36233وظٌفة من
المإسسات المالٌة فً المملكة المتحدة بعد خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً .وٌوضح الشكل
( )3حركة سعر الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل الفترة ما بٌن  31- 0سبتمبر.8102
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شكل ( )3سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً  -سبتمبر 8102

 8.0التطورات النقدٌة والمصرفٌة
سجل المإشر العام فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة انخفاضا فً سبتمبر  8102بنسبة %108
حٌث وصل مع نهاٌة الشهر إلى  36082011نقطة ،وانخفض مإشر السوق الرئٌسً بنسبة %308
لٌصل إلى  16233038نقطة ،فً حٌن ارتفع مإشر السوق األولً بنسبة  %003لٌصل إلى
 36313050نقطة.
وارتفع مإشر السوق العام بنسبة  %108ومإشر السوق األولً بنسبة  ،%103خالل األسبوع األول
من سبتمبر  ،8102فً حٌن انخفض مإشر السوق الرئٌسً بنسبة  .%103وسبب ارتفاع مإشر
السوق العام واألول ٌعود إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة فً قطاع المواد األساسٌة
بنسبة  ،%108وقطاع البنوك بنسبة  ،%102وقطاع التؤمٌن بنسبة .%803
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فً حٌن انخفض مإشر السوق العام بنسبة  %103ومإشر السوق الرئٌسً بنسبة  ،%801خالل
األسبوع الثانً من سبتمبر  ،8102وارتفع مإشر السوق األولً بنسبة  .%102وتعود أسباب
انخفاض مإشر السوق العام والرئٌسً إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة فً قطاع النفط
والؽاز بنسبة  ،%803والمواد األساسٌة بنسبة  ،%105والصناعة  ،%101والسلع االستهالكٌة
 ،%101والخدمات االستهالكٌة  ،%008والتؤمٌن  ،%003والعقار  ،%208والخدمات المالٌة
.%101
كما ارتفع مإشر السوق العام بنسبة  %108ومإشر السوق األولً بنسبة  ،%103خالل األسبوع
الثالث من سبتمبر  ،8102فً حٌن انخفض مإشر السوق الرئٌسً بنسبة  .%100مع ارتفاع
السٌولة بنسبة  %533لتصل إجمالً القٌمة المتداولة إلى  03203ملٌون دٌنار ،متؤثرة بإعالن
شركة البورصة التً أنجزت المرحلة األولى من إدراج السوق الكوٌتً لألوراق المالٌة ضمن
مإشر فوتسً راسل لألسواق الناشئة ،وستكون المرحلة الثانٌة فً شهر دٌسمبر المقبل .كما ارتفعت
األسهم فً شركات قطاع النفط والؽاز بنسبة  ،%303وقطاع الرعاٌة الصحٌة بنسبة ،%003
وقطاع االتصاالت بنسبة  ،%102وقطاع البنوك بنسبة  ،%102وقطاع التؤمٌن بنسبة ،%105
وقطاع التكنولوجٌا بنسبة .%302
وشهد مإشر السوق العام انخفاض بنسبة  %108ومإشر السوق األولً انخفاض بنسبة  ،%1.3فً
حٌن ارتفع مإشر السوق الرئٌسً بنسبة  ،%100خالل األسبوع الرابع من سبتمبر  .8102وشهدت
بورصة الكوٌتٌ ،وم الثالثاء بتارٌخ  83سبتمبر  ،8102جلسة الشراء اإلجباري عن طرٌق سوق
المزادات بقٌمة  301ملٌون دٌنار وبكمٌة  203ملٌون سهم ،والتً ٌعتقد بؤنها لتؽطٌة اخفاقات وقعت
خالل تداوالت جلسة الخمٌس الماضً ،والتً شهدت تداوالت ،بلؽت قٌمتها  03203ملٌون دٌنار.
وحصلت صفقات الشراء اإلجباري على سهم بنك الكوٌت الوطنً بقٌمة إجمالٌة  002ملٌون دٌنار
وبسعر  523فلسا مقابل  288فلسا سعر اإلؼالق ،وسهم بٌتك بقٌمة إجمالٌة  002ملٌون دٌنار
وبسعر  281فلسا مقابل  311فلس سعر اإلؼالق ،وسهم زٌن بقٌمة إجمالٌة  005ملٌون دٌنار
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وبسعر  320فلسا مقابل  123فلسا سعر اإلؼالق .وٌبٌن الشكل ( )1التالً إؼالق مإشر السوق
العام لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة خالل الفترة  31- 0سبتمبر .8102
شكل ( )1إقفاالت المإشر العام فً السوق الكوٌتً لألوراق المالٌة  -سبتمبر 8102

أما فً جانب التطورات النقدٌة ،فقد أصدر بنك الكوٌت المركزي سندات وتورق بقٌمة  031ملٌون
دٌنار لمدة  3شهور وبعائد  .%803باإلضافة الى اصدار سندات وتورق بقٌمة  811ملٌون دٌنار
لمدة  3شهور وبعائد  .%803كما أعلن محافظ بنك الكوٌت المركزي عن إصدار البنك لتقرٌر
االستقرار المالً لعام  .8102وقرر بنك الكوٌت المركزي ،فً تارٌخ  83سبتمبر  8102،اإلبقاء
على سعر الخصم عند مستواه الحالً  %3دون تؽٌٌر .وٌلخص الجدول ( )0أهم التطورات فً قٌم
عدد من المتؽٌرات النقدٌة ،خالل شهري ٌونٌو ،وٌولٌو من العام الجاري.8102 ،
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جدول ( )0أهم التطورات فً قٌم عدد من المتؽٌرات النقدٌة خالل شهري ٌونٌو ،وٌولٌو 8102
ٌولٌو 8102

المتؽٌر

ٌونٌو 8102

التؽٌٌر الشهري

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

38.04
36.34
2.67

38.42
36.57
2.79

-1.0%
-0.6%
-4.3%

التسهٌالت االئتمانٌة
االئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة
القروض الشخصٌة

36.29
1.15
15.33

36.15
1.19
15.25

0.4%
-3.4%
0.5%

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

3.01
1.43
10.49

3.01
1.55
10.96

0.0%
-7.7%
-4.3%

أسعار الفائدة على الودائع األجل بالدٌنار الكوٌتً4
شهر واحد
ثالثة أشهر
ستة أشهر
 12شهر

2.24%
2.38%
2.50%
2.63%

2.11%
2.24%
2.36%
2.49%

6.2%
6.3%
5.9%
5.6%

متوسط سعر الفائدة على التسهٌالت االئتمانٌة بالدٌنار الكوٌتً

4.81%

4.82%

-0.2%

 3.0معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن بنسبة  %1015لٌصل إلى  003.8خالل شهر أؼسطس
 8102مقارنة بشهر ٌولٌو ( 8102الرقم القٌاسً لسنة األساس وهً  .)011= 8103وذلك نظرا
الرتفاع التضخم لمجموعة الكساء وملبوسات القدم  %1032والمفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة
 %1002والنقل  %1002واالتصاالت  %1085والترفٌهٌة والثقافٌة  .%1005فً حٌن انخفضت
كل من مجموعة الصحة  %1005السلع والخدمات المتنوعة .%1082
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واستقرت مجموعة األؼذٌة والمشروبات والسجائر والتبػ وخدمات المسكن والتعلٌم والمطاعم
والفنادق كما كانت علٌه فً الشهر السابق .وأما معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع فً
أؼسطس  8102بنسبة  ،%1025وٌوضح الجدول ( )8تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة
الرئٌسٌة المكونة للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي.
جدول ( )2تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسٌة المكونة للرقم القٌاسً
ألسعار المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي
نسبة التؽٌٌر change %

المجموعات الرئٌسٌة

األوزان
weights

أؼسطس
8102

ٌولٌو 8102

أؼسطس
8102

الشهرٌة

السنوٌة

Aug-17

Jul-18

Aug-18

monthly

annually

الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك
األؼذٌة والمشروبات
السجائر والتبػ
الكساء وملبوسات القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفٌهٌة والثقافٌة
التعلٌم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناء األؼذٌة والمشروبات
باستثناء خدمات السكن
باستثناء األؼذٌة والسكن

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
500.82

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
110.8

113.1
108.4
129.4
105.2
115.9
117.2
106.4
119.7
104.4
105.4
119.2
121.0
107.7
114.0
111.7
112.8

113.2
108.4
129.4
105.6
115.9
117.4
106.2
119.9
104.7
105.6
119.2
121.0
107.4
114.1
111.8
112.9

0.09
0.00
0.00
0.38
0.00
0.17
-0.19
0.17
0.29
0.19
0.00
0.00
-0.28
0.09
0.09
0.09

0.89
1.40
13.51
-1.03
-0.94
2.00
3.11
1.78
5.12
3.83
1.71
1.34
2.48
0.71
1.82
1.90

 1.0التطورات النفطٌة
شهد شهر أؼسطس انخفاضا فً سعر برمٌل سلة أوبك بنحو ( )1.01دوالر ،على أساس شهري،
لٌصل السعر إلى ( )72.26دوالر /برمٌل .وذلك ٌعود للقلق حول تؤثٌرات الحرب التجارٌة ،بٌن
الوالٌات المتحدة والصٌن وؼٌرها من الدول ،وإمكانٌة تؤثٌر ذلك على معدل نمو الطلب العالمً
على النفط ،وإلى قوة الدوالر ،وإلى ارتفاع العرض األمرٌكً من النفط .كما شهد خام برنت
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ارتفاعا باألسعار ،خالل شهر سبتمبر ،لٌصل ( )80دوالر /برمٌل ،مدعوما بالسحب من المخزون
األمرٌكً بسبب إعصار فلورٌدا ،والتهدٌدات بحصار إٌران .مع تؤثٌر الحرب التجارٌة بٌن
الوالٌات المتحدة والصٌن .مع اهتزاز الثقة بالقدرات االحتٌاطٌة النفطٌة الالزمة لرفع اإلنتاج.
أما على مستوى اإلنتاج بدولة الكوٌت فقد وصل خالل شهر أؼسطس  2018إلى نحو ()2.830
ملٌون برمٌلٌ /وم ،مقارنة مع ( )2.770ملٌون برمٌلٌ /وم فً شهر ٌولٌو السابق (وبمعدل
انخفاض  .)%2.2علما بؤن هذا المستوى من اإلنتاج ،خالل شهر أؼسطس مثل حوالً ()%8.6
من إجمالً إنتاج منظمة أوبك البالػ ( )32.740ملٌون برمٌلٌ /وم .آخذٌن بنظر االعتبار أن طاقة
اإلنتاج قد بلؽت فً الشهر المذكور ( )3ملٌون برمٌلٌ /وم ،والتً تمثل حوالً ( )%8.5من
إجمالً طاقة اإلنتاج لدول أوبك فً الشهر المذكور ( 35.085ملٌون برمٌلٌ /وم).
علما بؤن الدول ،ضمن أعضاء أوبك ،التً رفعت إنتاجها خالل شهر أؼسطس  ،2018هً لٌبٌا
(من  660إلى  970برمٌلٌ /وم بٌن شهري ٌولٌو وأؼسطس  ،)2018والعراق (من  4.560إلى
 4.640ملٌون برمٌلٌ /وم) ،واإلمارات (من  2.960إلى  3.040ملٌون برمٌلٌ /وم) ،والكوٌت
(كما أشرنا من  2.770إلى  2.830ملٌون برمٌلٌ /وم) ،ونٌجٌرٌا (من  1.720إلى 1.760
ملٌون برمٌلٌ /وم).
فهههً حهههٌن وصهههل سهههعر برمٌهههل الهههنفط الكهههوٌتً المصهههدر ،خهههالل شههههر أؼسهههطس  2018إلهههى
( )71.8دوالرٌ /هههههوم ،مقارنهههههة مهههههع ( ) 72.3دوالرٌ /هههههوم لشههههههر ٌولٌهههههو السهههههابق (أي بمعهههههدل
انخفهههاض بلهههػ  .)%-0.69وٌوضهههح الشهههكل ( )5التؽٌهههر النسهههبً لسهههعر برمٌهههل الهههنفط الكهههوٌتً
المصدر للفترة أؼسطس  – 2017أؼسطس .2018
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شكل ( )5التؽٌر النسبً فً سعر برمٌل النفط الكوٌتً المصدر،
للفترة أؼسطس  – 2017أؼسطس 2018

وفٌما ٌتعلق بتطور عدد الحفارات النفطٌة ،على مستوى دول أوبك ،خالل شهر أؼسطس ،2018
ٌالحظ أن أكبر تؽٌر حصل فً هذا العدد بٌن شهري ٌولٌو وأؼسطس من نفس العام هو فً
الجزائر ،والمملكة العربٌة السعودٌة ( 4لكل منهما) ،ثم لٌبٌا ( ،)3ثم اإلكوادور واإلمارات ( 2لكل
منهما) .مع انخفاض عدد الحفارات فً العراق ونٌجٌرٌا ( -2لكل منهما) ،والكابون وفنزوٌال (-1
لكل منهما) .مع عدم تؽٌر عدد الحفارات فً قطر ،وأنؽوال ،وؼٌنٌا االستوائٌة ،وإٌران ،والكوٌت.
وعلٌه ،ارتفع عدد الحفارات على مستوى دول أوبك بنحو ( .)9أما على مستوى البلدان ؼٌر
األعضاء فً أوبك فقد ارتفع العدد بنحو ( .)18وبالتالً على مستوى العالم بنحو ( .)27علما بؤن
عدد الحفارات العاملة عالمٌا بلػ ( ،)2360ماعدا الصٌن ،وفً دول أوبك ( ،)563وذلك فً شهر
أؼسطس .2018
 1.0تقارٌر أوبك ووكالة الطاقة الدولٌة
وفقا لتقرٌر السوق النفطً ألوبك ،سبتمبر  ،2018فإن تنبإات تقدٌرات معدل النمو العالمً لعام
 2018لم تتؽٌر ،خالل شهر أؼسطس  ،2018وبقٌت عند ( )%3.8لعام  ،2018و( )%3.6لعام
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 .2019وكذلك بقاء معدالت النمو الخاصة بالوالٌات المتحدة ( %2.9و  ،%2.5تباعا) ،ومنطقة
الٌورو ( %2.0و  ،%1.9تباعا) ،بدون تؽٌٌر .مع إعادة النظر بمعدل نمو الٌابان باتجاه
االنخفاض لٌصل إلى ( )%1.1لعامً  2018و  .2019فً حٌن تم رفع معدل النمو الخاص
بالهند لٌصل إلى ( )%7.6عام  ،2018وبقاء معدل النمو لعام  2019بدون تؽٌٌر (.)%7.4
واستمرار معدالت النمو بالصٌن عند ( )%6.6و ( ،)%6.2تباعا .وخفض معدل نمو البرازٌل
لٌصل إلى ( )%1.4عام  ،2018وانتعاشه لعام  2019لٌصل إلى ( ،)%2.0وخفض معدل النمو
لروسٌا عام  2018لٌصل إلى ( ،)%1.6وإلى ( )%1.7عام .2019
ووفقا لنفس التقرٌر ،أوبك ،فإن تقدٌرات الطلب العالمً على النفط الصادرة فً شهر أؼسطس،
ولعام ٌ 2018توقع له أن ٌنمو بمقدار ( )1.62ملٌون برمٌلٌ /وم ،وفً ظل تخفٌض بسٌط
بالمقارنة مع تقدٌرات شهر ٌولٌو السابق .مع توقع نمو العرض النفطً ،ؼٌر المرتبط بدول أوبك،
بمقدار ( )2.02ملٌون برمٌلٌ /وم وبانخفاض ( )64ألؾ برمٌلٌ /وم عن تقدٌرات شهر ٌولٌو.
أما تقرٌر وكالة الطاقة الدولٌة فقد تبت تنبإات نمو الطلب العالمً على النفط لعامً 2018
و 2019بدون تؽٌٌر عند ( )1.4ملٌون برمٌلٌ /وم و( )1.5ملٌون برمٌلٌ /وم ،تباعا .إال أن
سرعة النمو انخفضت بشكل كبٌر فً النصؾ الثانً من  ،2018بفعل ضعؾ الطلب األوروبً
واآلسٌوي .وبقاء طلب الدول ؼٌر األعضاء فً أوبك مرن ،مع وجود مخاطر لعام  2019مرتبطة
بتخفٌض قٌمة العملة ،واآلثار المحتملة للحرب التجارٌة .مع احتمال نمو الطلب الهندي والصٌنً،
مجتمعٌن ،بنحو ( )910ألؾ برمٌلٌ /وم عام  ،2018وبنحو ( )640ألؾ برمٌلٌ /وم عام
 .2019ووصل العرض العالمً ،وفقا لتقرٌر الوكالة ،إلى رقم قٌاسً ( 100ملٌون برمٌلٌ /وم)
فً أؼسطس  ،2018وذلك فً ظل تعوٌض ارتفاع االنتاج ضمن دول أوبك للنقص الحاصل ضمن
دول ؼٌر أوبك .ورؼم ذلك فإن عرض الدول األخٌرة ارتفع بنحو ( )2.6ملٌون برمٌلٌ /وم ،على
أساس سنوي ،وبتؤثٌر من الوالٌات المتحدة .وعلٌه ،فإن إنتاج الدول ؼٌر األعضاء فً أوبك سٌنمو
بنحو ( )2ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،2018وبنحو ( )1.8ملٌون برمٌلٌ /وم عام  .2019وٌلخص
الجدول ( ،)2وفقا لما ورد فً نشرة "مٌس  "MEESالنفطٌة ،سبتمبر  ،2018المعلومات الخاصة
بتنبإات الطلب والعرض العالمٌٌن ،وذلك وفقا لمعلومات "أوبك" و"وكالة الطاقة الدولٌة".
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جدول ( :)2الطلب والعرض العالمً من النفط الربع السنوٌة
وفقا لتنبإات أوبك ،ووكالة الطاقة الدولٌة 2019 - 2018
(ملٌون برمٌلٌ /وم)
العرض العالمً

الطلب العالمً
2018
Q1

Q2

Q3

2018

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

أوبك

99.17 100.20 99.38 97.91 97.67

97.88 97.74 101.63 100.82

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

وكالة الطاقة الدولٌة

98.98 98.32 101.87 101.37 100.48 99.27 100.29 99.77 98.71 98.36

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

غ.م

99.27

Q3

غ.م  4ؼٌر متوفر.
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Q4

Q1

Q2

2019

 1.0تقرٌر االستقرار المالً لدولة الكوٌت 8101
صدر فً سبتمبر  2018تقرٌر االستقرار المالً لعام  ،2017وٌإكد التقرٌر على استمرار
استقرار مالءة النظام المصرفً خالل العام المذكور .علما بؤن هذا النظام ٌتكون من القطاع
المصرفً ( )%88من النظام المالًٌ ،لٌه الشركات االستثمارٌة ( ،)%10.5ثم شركات التؤمٌن
والصرافة (النسبة المتبقٌة ،)%1.5 :كما هو الحال فً دٌسمبر  .2017وٌإكد استمرار هذا
االستقرار والمالءة عدد من المإشرات ،منها :ارتفاع القروض ( ،)%3.2واألصول (،)%5
والودائع ( .)%3.2باإلضافة إلى أن هناك حوالً ( ،)%79.8ممن هم فً الفئة العمرٌة ()15
سنة فؤكثر ،لدٌهم حساب مع أحد المإسسات المالٌة الرسمٌة .أما فً مجال حصص أحجام
الشركات فً االقتراض فإن الشركات الكبرى تستحوذ على حوالً ( )%69.6من القروض
المصرفٌة ،مع حصة للقطاعات العائلٌة تبلػ ( ،)%24.9وفً ظل تحسن لحصة المشروعات
الصؽٌرة والمتوسطة فً االقتراض المصرفً لتصل إلى ( .)%5.5أما فً مجال حصة القطاع
الخاص من هذا االقتراض فقد بلػ ( ،)%96.9مقابل ( )%3.1للقطاع العام.
وفً مجال العملة محل االقتراض ،شكلت العملة المحلٌة الحصة المهٌمنة ( ،)%69.4مقابل
( )%30.6للعملة األجنبٌة.

فً حٌن احتلت القروض الممنوحة داخل دولة الكوٌت نحو

( )%74.1من إجمالً اإلقراض المصرفً (البالػ  46.2ملٌار دٌنار عام  ،)2017مقابل
( )%25.9لبقٌة أنحاء العالم .كما شهدت محفظة االستثمارات المصرفٌة ارتفاعا بنحو ()%13.6
بسبب تعزٌز مساهمة المصارؾ فً شراء السندات الحكومٌة ( 7.4ملٌار دٌنار من مجموع إجمالً
االستثمارات المصرفٌة البالؽة  12.9ملٌار دٌنار عام  ،2017أو ما ٌمثل  .)%57.8كما أن
حوالً ( )%45.3من إجمالً هذه االستثمارات توجه لصالح دولة الكوٌت ،مع توسع فً حصة
بلدان مجلس التعاون ،وانخفاض حصة أفرٌقٌا وأوروبا ،بسبب الرؼبة فً تخفٌض المخاطر فً
األسواق التً تتصؾ بعدم التؤكد.
وارتفع معدل نمو الودائع داخل وخارج دولة الكوٌت بنحو ( )%7مقارنة بنحو ( )%2.4فً العام
السابق ،لتصل إلى ( )54ملٌار دٌنار فً نهاٌة عام .2017
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وبحصة للسوق المحلً تبلػ

( .)%78.3وتمثل الودائع ألجل حوالً ( )%64.7ثلثً إجمالً الودائع المصرفٌة .األمر الذي
ٌعكس قدرة النظام المصرفً على توفٌر قاعدة تموٌل مستقرة خالل فترات الضؽط المالً.
 0.1.0تقٌٌم المخاطر المصرفٌة
شهدت نوعٌة األصول المصرفٌة تحسنا بشكل متواصل ،من خالل االنخفاض المستمر كنسبة
القروض المتعثرة /إجمالً القروض ،على المستوى اإلجمالً والصافً .حٌث وصلت النسبة
اإلجمالٌة إلى أقل مستوى ( )%1.9مقارنة بنحو ( )%3.8العام السابق لألزمة المالٌة العالمٌة،
 ،2007ومقارنة بنحو ( )%11.5عام  ،2009عام بعد األزمة .وٌعود هذا التحسن إلى سٌاسة
شطب الدٌون المدعمة بالمخصصات الضخمة .علما بؤن انخفاض القروض المتعثرة لم ٌقتصر
على قطاع معٌن ،بل اتسم ،تقرٌبا ،بشموله لكافة القطاعات .أما جؽرافٌا فإن حصة هذه القروض
الناشئة من دول مجلس التعاون ،وأوروبا ،قد ارتفعت نسبٌا .كما أن حصة البنوك التقلٌدٌة من
إجمالً القروض المتعثرة تمثل حوالً ( )%54من إجمالً هذه القروض .وهذه النسبة أقل ،نسبٌا،
من مساهمة هذه القروض (المتعثرة) فً إجمالً القروض (.)%58.3
ومن ناحٌة أخرى ،من نواحً تقٌٌم المخاطر المصرفٌة ،شهد االنكشاؾ المصرفً على سوق
األسهم انخفاضا مضطردا .علما بؤن االستثمارات فً األسهم تمثل حوالً ( )%15.6من إجمالً
االستثمارات المصرفٌة .فً حٌن بلؽت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمان نحو ( )%18.8من
إجمالً الضمانات لدى المصارؾ.
كما شهدت نسبة السٌولة المصرفٌة ارتفاعا ،حٌث فاقت تعلٌمات معٌار الحد األدنى من تؽطٌة
السٌولة ( %80لعام  2017مقارنة بنحو  %70لعام  .)2016وعموماٌ ،مكن القول بتحسن
الهٌكل التموٌلً المصرفً ،وفً ظل المزٌد من االعتماد على الودائع ألجل ،مع انخفاض أهمٌة
المطلوبات ؼٌر األساسٌة .Non-Core Liability
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 8.1.0الربحٌة والمالءة والتكٌؾ
شهد صافً الدخل المصرفً ،على مستوى جمٌع المصارؾ ،نموا بلػ ( )%8.9عام ،2017
مقارنة بنحو ( )%5.8عام  .2016ولعل من أهم العوامل وراء تحسن هذا الصافً من الدخل
هً :أسعار الفائدة أعلى ،والدخل ؼٌر المرتبط بؤسعار الفائدة ،وتراجع مخصصات خسائر
القروض ،وكذلك انخفاض المصروفات من ؼٌر الفوائد .باإلضافة إلى تحسن العوائد على حقوق
الملكٌة ،األسهم ،واألصول .مع وصول مساهمة المصارؾ التقلٌدٌة إلى نحو ( )%61.5من
إجمالً أرباح القطاع المصرفً ،وإلى نحو ( )%60.1من إجمالً األصول المصرفٌة.
كما شهدت الكفاءة المصرفٌة تحسنا ،وذلك فً ظل انخفاض نسبة التكلفة /الدخل (خاصة فً
المصارؾ التقلٌدٌة ،مقارنة بالمصارؾ اإلسالمٌة) .مع مستوى جٌد لمعدل كفاٌة رأس المال للقطاع
المصرفً لٌصل إلى (( )%18.45رؼم انخفاضه عن عام  2016البالػ  ،%18.6إال أنه الزال
أعلى من متطلبات بنك الكوٌت المركزي .)%13 ،علما بؤن معدل كفاٌة رأس المال فً المصارؾ
اإلسالمٌة هو أعلى من نظٌره فً المصارؾ التقلٌدٌة ،وذلك ٌعود ،جزئٌا ،إلى معامل "ألفا
 "Alphaبنسبة  ،%50وٌعود ،أٌضا ،إلى استخدام األصول المإجرة كؤدوات لتخفٌض المخاطر.
فً حٌن وصل معدل الرفع المالً  Leverage Ratioإلى ( ،)%10.1وبالشكل الذي ٌفوق
المعدل المطلوب فً "لجنة بازل" والبالػ ( .)%3األمر الذي ٌإكد قدرة المصارؾ ،القوٌة ،على
تقدٌم التسهٌالت االئتمانٌة من دون الحاجة لتجاوز الحد األدنى لمعدل الرفع المالً .كما أن
"اختبارات الضؽط  "Stress Testingالربع سنوٌة للمصارؾ تإكد على قدرتها ،بشكل جماعً
أو على مستوى كل مصرؾ ،على التعامل مع الصدمات المختلفة فً السٌولة ،واالئتمان ،والسوق،
فً ظل السٌنارٌوهات االقتصادٌة المختلفة كلٌا ،وجزئٌا.
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ً:التطوراتًاالقتصاديةًًًالخليجية ً
ًًًًًً ًًًًً ً ً ًً ًًً ًًً ًًًً
ثانيا
 0.8اإلمارات وتقرٌر المادة الرابعة
صدر فً  30سبتمبر  2018إعالن صحفً عن مهمة فرٌق صندوق النقد الدولً بدولة اإلمارات،
ضمن التقرٌر الدوري للمادة الرابعة (والذي ٌمثل وجهة نظر الفرٌق) .وأشار هذا اإلعالن عن
عدد من التطورات االقتصادٌة بدولة اإلمارات خالل العام الحالً  .2018ومن هذه التطورات
التوقع بانتعاش النمو االقتصادي خالل السنوات القلٌلة القادمة بسبب تحسن السوق النفطً ،وارتفاع
اإلنفاق الحكومً ،وتحسن االئتمان المحلً ،مع عودة تدرٌجٌة للحد من إجراءات الضبط المالً
وتعزٌز اإلنفاق المالئم أو الصدٌق للنمو ،مع انتعاش لدور القطاع الخاص فً تنوٌع مصادر الدخل
فً األجل المتوسط.
وتركز الدولة على تحفٌز االقتصاد من خالل التركٌز على نوعٌة اإلنفاق المرتبط برفع االنتاجٌة،
ضمن رإٌة  2021الهادفة لتنوٌع مصادر الدخل .باإلضافة إلى تركٌز الدولة على األنشطة
المعتمدة على االقتصاد المعرفً ،وما ٌتطلبه ذلك من تعزٌز لدور االبتكار والتطور التكنولوجً.
وقد أعلنت الدولة مإخرا عن خطط تحرٌر االستثمار األجنبً ،وإصدار أذونات دخول للبالد طوٌلة
األجل للمهنٌٌن والفنٌٌن ،وتسهٌل إجراءات الترخٌص .باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة بتعزٌز
المنافسة ،وخصخصة المشروعات ؼٌر المرتبطة باألولوٌات االستراتٌجٌة الحكومٌة ،وتحسٌن
النظام البٌئً لألنشطة الصؽٌرة والمتوسطة ،وتسهٌل نفاذها للتموٌل ،بواسطة سوق األوراق المالٌة.
كما أن هناك جهودا متواصلة لتحسٌن (نوعٌة) التعلٌم والصحة ،والمساواة حسب النوع االجتماعً.
ورؼبة فً الحد من المخاطر المالٌة المرتبطة بالتطورات العالمٌة واإلقلٌمٌة ،تتخذ الدولة عدد من
اإلجراءات لمراقبة التطورات المالٌة ،بما فً ذلك تلك التطورات المرتبطة بتباطإ النشاط العقاري،
وتركز محافظ القروض .مع حرص الدولة على اتساق القوانٌن واإلجراءات الصادرة من البنك
المركزي مع تلك الخاصة بالمعاٌٌر الدولٌة ،مع تعزٌز الرقابة واإلشراؾ المصرفً.
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وعرض اإلعالن ،بعد ذلك ،عدد من أهم المإشرات االقتصادٌة الكلٌة تؽطً الفترة الفعلٌة (-2015
 )2017وفترة التنبإ ( .)2019 – 2018وتشٌر المإشرات الفعلٌة إلى بقاء اإلنتاج النفطً بٌن
( )3.0 – 2.9ملٌون برمٌلٌ /وم ،مع توقع ارتفاعه إلى ( )3.1 – 3.0ملٌون برمٌلٌ /وم خالل
( ،)2019 – 2018مع توقع تحسن فً سعر برمٌل النفط من ( )54.4دوالر إلى (– 71.9
 )72.3دوالر لفترة التوقع .وتؤثٌر هذه التطورات النفطٌة اإلٌجابٌة على قٌمة الصادرات النفطٌة
المتوقع أن ترتفع من حدود ( )61.5 – 58.0ملٌار دوالر خالل الفترة الفعلٌة إلى حدود (– 75.4
 )84.9ملٌار دوالر خالل فترة التنبإ .وانعكاس ذلك على الناتج المحلً اإلجمالً ،الذي كان فً
حدود ( )383 – 358ملٌار دوالر خالل الفترة ( )2017 – 2015إلى ( )456 – 433ملٌار
دوالر خالل عامً ( .)2019 – 2018وبعد أخذ التؽٌر النسبً فً معدل التضخم ،سنوٌا ،بنظر
االعتبار ( %4.1 – %2.0خالل الفترة الفعلٌة ،و  %3.5 – %1.9خالل فترة التنبإ) ،قدر
اإلعالن التؽٌر فً معدل النمو (الحقٌقً) للناتج المحلً اإلجمالً فً حدود ( )5.1 – 0.8خالل
الفترة الفعلٌة ،و( )%3.7 - %2.9خالل فترة التنبإ.
مع توقع تؽٌر معدل التؽٌر النسبً فً الضرائب من ( )%11.9عام  2017إلى ( )%16.8عام
 .2019مع معدالت تؽٌر لإلٌراد األخرى ،ؼٌر الضرٌبٌة فً حدود ()%16.6 – %16.2
للفترة الفعلٌة ،وحدود ( )%14.6 – %14.5فً فترة التنبإ .أما اإلنفاق فإن معدل تؽٌره كان فً
حدود ( )%32.4 – %30.4خالل الفترة الفعلٌة ،و( )%29.9 – %29.8خالل فترة التنبإ.
أما التؽٌر النسبً السنوي لعجز الموازنة فبعد أن كان ( )% -1.6عام ٌ ،2017توقع أن ٌكون
( )% -1.6عام  2018وتؽٌر نحو الفائض ( )%1.8عام .2019
فً حٌن تستمر نسبة الدٌن الخارجً من الناتج المحلً اإلجمالً فً حدود الثلثٌن من الناتج
( %67.6عام  ،2015و  %73.5عام  .)2017وٌتوقع أن تصل النسبة إلى ( )%66.9عام
 2018و ( )%64.2عام  .2019مع تحسن فً وضع الحساب الجاري معبرا عنه بنسبة التؽٌر
السنوي ( %26.5 – %13.2للفترة الفعلٌة) و( %35.9 – %30.5لفترة التنبإ) .علما بؤن
هناك استقرار ثابت لسعر الصرؾ للدرهم مقابل الدوالر ( 3.7درهم) خالل كامل الفترتٌن الفعلٌة،
ومحل التنبإ .أما سعر الصرؾ (الحقٌقً) ،والذي ٌعكس أهمٌة معدل التضخم فً الدولة ودول
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الشراكة التجارٌة ،فإن الرقم القٌاسً الخاص به ( )2010 = 100هو 108.9 :لعام ،2015
و 111.1لعام  ،2016و 110.9لعام  .2017وال توجد تقدٌرات لفترة التنبإ .وتشٌر كل هذه
المإشرات إلى اتجاه اقتصاد الدولة نحو التحسن ،فً ظل الظروؾ الخاصة بالسوق النفطً ،وعدم
حدوث صدمات خارجٌة أو داخلٌة ؼٌر متوقعة.
 8.8اإلمارات 4نشاط القطاع الخاص ؼٌر النفطً 4سبتمبر 8102
أشار تقرٌر أداء الرقم القٌاسً لمشترٌات المدراء بالقطاع الخاص ؼٌر النفطً ،بدولة اإلمارات،
إلى تحسن القٌمة اإلجمالٌة لهذا المإشر لتصل إلى ( )55.3لشهر سبتمبر (تتراوح قٌمة المإشر بٌن
 .100 – 0وتشٌر القٌمة األعلى من  50إلى االنتعاش ،واألقل من  50إلى االنكماش ،وقٌمة 50
إلى االستقرار) .وتعكس هذه القٌمة توسع النشاط الخاص فً الربع الثالث من عام  ،2018مدعما
بانتعاش الصادرات اإلماراتٌة لدول شمال أفرٌقٌا والشرق األوسط .مع بقاء الرقم الفرعً للتشؽٌل
أقل من ( )50وللشهر الثانً بدءا من أؼسطس  .2018علما بؤن أؼلبٌة المنشآت تحت المسح
أفادوا بعدم تؽٌر مستوى التشؽٌل ،وأفاد ( )%2منهم بانخفاض عدد العاملٌن .مع عدم تؽٌر تكالٌؾ
العمالة (كمإشر عن األجور).
فً حٌن ارتفعت أرصدة المخزون (قبل االنتاج) خالل شهر سبتمبر ،بعد انخفاضها فً أؼسطس.
مع بقاء مستوى المخزون ،بالمتوسط ،خالل األربع األشهر الماضٌة ،بدون تؽٌٌر .األمر الذي
ٌعكس حسن إدارة المخزون .أما تكالٌؾ المدخالت فقد شهدت ارتفاعا بسٌطا خالل شهر سبتمبر،
إال أن معدل تضخم المنتجٌن (الرقم القٌاسً ألسعار المنتجٌن) اتجه نحو االنخفاض منذ ٌناٌر
 ،2018عندما ساهمت ضرٌبة القٌمة المضافة برفع هذا الرقم لٌصل إلى ( .)57.4مع عدم تؽٌر
أسعار المبٌعات خالل شهر سبتمبر ( ،)50.2بعد انخفاضها ،بالمتوسط ،خالل األشهر األربعة
الماضٌة.
وتوضح بٌانات الرقم القٌاسً لمشترٌات المدراء ،لؽاٌة شهر سبتمبر ،من هذا العام ،بؤن القطاع
الخاص ٌنمو بنفس الوتٌرة السائدة فً الفترة المناظرة العام الماضً ( %2.5من الناتج المحلً
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اإلجمالً) .وقد ٌعود ذلك الرتفاع االنتاج النفطً منذ ٌونٌو  ،2018األمر الذي سٌساهم فً انعاش
النمو فً الربع الرابع من عام .2018
وٌوضح الشكل ( )1تطور الرقم القٌاسً لمشترٌات المدراء ،اإلجمالً ،والمكونات الخاصة
بالتشؽٌل ،وأسعار المنتجات منذ ٌناٌر  2014ولؽاٌة سبتمبر .2018
شكل ( )1اإلمارات :الرقم القٌاسً اإلجمالً
لمشترٌات المدراء ،ومكونات التشؽٌل ،وأسعار المنتجات
ٌناٌر  – 2014سبتمبر 2018

ً
ثالثا 4التطورات االقتصادٌة العالمٌة
رؼم التصرٌحات المتفائلة بتحسن أوضاع النمو االقتصادي الدولً ،وتوقع صندوق النقد بوصول
هذا النمو إلى نحو ( )%3.9لعامً  2018و  ،2019حسب التوقعات الصادرة فً ٌولٌو ،2018
إال أن المدٌرة التنفٌذٌة لصندوق النقد الدولً :كرستٌن الؼارد ،أعلنت ،عند إعداد هذا التقرٌر ،بؤن
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اآلفاق االقتصادٌة العالمٌة تواجه ضعفا فً مجال النمو .وتبرر المدٌرة التنفٌذٌة التقٌٌم األخٌر
لمعدل النمو الدولً بالتوجهات الحالٌة للقٌود على التجارة الدولٌة ،وعدم حصر تؤثٌرها على التجارة
فقط ،بل على االستثمار ،والنشاط التصنٌعً ،وتعمٌق عوامل عدم التؤكد .وذلك رؼم تحقٌق
الوالٌات المتحدة لنمو قوي (وصل فً الربع الثانً من عام  2018إلى حوالً  ،%4.2على أساس
حقٌقً) ،ورؼم تحسن معدل النمو الصٌنً نسبٌا ،إال أن االقتصاد الٌابانً واألوروبً ٌشهد عالمات
انخفاض فً النمو.
كما أن عمل القٌود على التجارة الدولٌة جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة ،وقوة الدوالر ،بدأت
فً التؤثٌر السلبً على بعض الدول الناشئة ،وأن هذه البلدان ،حسب تقدٌرات الصندوقٌ ،مكن أن
تواجه محفظة دٌن بحوالً ( )100ملٌار دوالر ،وهو نفس المستوى السائد من الدٌون المرافق
ألزمة عام ( 2008رؼم تؤكٌد المدٌرة التنفٌذٌة على أنها ال ترى أزمة مالٌة ،لؽاٌة اآلن ،إال أنها
تعتقد بؤن الشروط والظروؾ ٌمكن أن تتؽٌر) .وأشارت ،أٌضا ،أنه فً حالة استمرار النزاع
التجاري الدولً الحالً فإنه قد ٌترتب علٌه صدمة من نوع أوسع بالنسبة للبلدان الناشئة والنامٌة.
وشددت المدٌرة التنفٌذٌة على أهمٌة أن تحل الوالٌات المتحدة خالفاتها فً السٌاسة التجارٌة مع
دول الشراكة من خالل الحوار ،أو على األقل ضمن قواعد عمل منظمة التجارة العالمٌة.

 0.3التطورات االقتصادٌة األمرٌكٌة
 0.0.3الناتج المحلً اإلجمالً
ارتفع معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً ،على أساس سنوي ،لٌصل إلى ( )%4.2فً الربع الثانً
من عام  .2018وذلك وفقا لتقدٌرات "الثالثة" مكتب التحلٌل االقتصادي الصادرة فً  27سبتمبر
 .2018وٌعادل هذا النمو نفس التقدٌر المرتبط بالتقدٌرات "الثانٌة" الصادرة الشهر الماضً.
وٌختلؾ التقدٌر "الثالث" عن "الثانً" ،فً أن التقدٌر "الثالث" قد خفض مساهمة االستثمار فً
المخزون الخاص ،ورفع من مساهمة كل من اإلنفاق الحكومً المحلً وعلى مستوى الوالٌة،
والفٌدرالً ،والصادرات ،وانخفاض طفٌؾ فً االستثمار الثابت السكنً .مع انخفاض الواردات،
بعد ارتفاعها فً الربع األول .علما بؤن الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة قد ارتفع بمعدل
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نمو ( ،)%7.6أو بنحو ( )370.9ملٌار دوالر فً الربع الثانً من عام  ،2018ولٌصل هذا الناتج
إلى ( )20.41ترٌلٌون دوالر ،مقارنة مع ( )20.04ترٌلٌون دوالر ،فً الربع األول من نفس
العام .وٌوضح الجدول ( )1تطور تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً ،اإلسمً والحقٌقً ،وفقا لتطور
التقدٌرات الثالث :التقدٌر المتقدم ،والثانً ،والثالث.
جدول ( :)1تقدٌرات معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً اإلسمً الحقٌقً،
فً النصؾ الثانً من عام  ،2018وفقا لثالث تقدٌرات
(التؽٌر النسبً مقارنة مع الربع السابق)
التقدٌر المتقدم

التقدٌر الثانً

التقدٌر الثالث

الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً

4.1

4.2

4.2

الناتج المحلً اإلجمالً اإلسمً

7.4

7.6

7.6

فً حٌن ٌوضح الشكل ( )1تطور معدل النمو الحقٌقً للناتج للفترة ( )2018 – 2014حسب ربع
سنة.
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 8.0.3معدل التضخم
أشار تقرٌر مكتب إحصاءات العمل 11 ،أكتوبر  ،2018حول معدل التضخم لشهر سبتمبر من
العام المذكور ،إلى ارتفاع هذا المعدل وللمناطق الحضرٌة بنحو ( ،)%0.1بعد التعدٌل الموسمً.
وقد ارتفع هذا المعدل خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً سبتمبر  ،2018بنحو ( )%2.3قبل التعدٌل
الموسمً .مع مسإولٌة مجموعة السكن عن ارتفاع شهر سبتمبر (حوالً المسإولٌة عن نصؾ
االرتفاع) .فً حٌن انخفضت مسإولٌة الطاقة عن تضخم شهر سبتمبر ،وذلك من خالل انخفاض
الرقم القٌاسً الخارجً بؤسعار الطاقة بنحو ( .)%0.5مع استقرار أسعار األؼذٌة (عوضت
ارتفاعات أسعار السلع الؽذائٌة المستوردة انخفاض أسعار السلع الؽذائٌة المنتجة محلٌا).
أما فٌما ٌخص معدل التضخم بعد استبعاد األؼذٌة والطاقة فقد ارتفع بنحو ( )%0.1خالل شهر
سبتمبر ،وهو نفس االرتفاع لشهر أؼسطس السابق .فً حٌن ارتفع معدل تضخم المسكن ،ضمن
معدل التضخم بدون األؼذٌة والطاقة ،بنحو ( .)%0.2مع ارتفاع معدالت تضخم المالبس،
والسٌارات ،والتؤمٌن ،والتسلٌة ،وأسعار تذاكر السفر الجوي ،وارتفاع أسعار الرعاٌة الصحٌة،
أٌضا .مع انخفاض كبٌر فً أسعار السٌارات المستعملة ،والشاحنات ،ووسائل النقل الجدٌدة.
وٌوضح الشكل ( )2تطور التؽٌر النسبً فً معدل التضخم المعدل موسمٌا ،الحضري ،خالل العام
الماضً المنتهً فً سبتمبر .2018
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شكل ( :)2التؽٌر النسبً فً األرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك ،للمناطق الحضرٌة،
والمعدلة موسمٌا ،للفترة سبتمبر  – 2017سبتمبر 2018

 3.0.3معدل البطالة
انخفض معدل البطالة ،فً المناطق الحضرٌة بالوالٌات المتحدة ،خالل شهر سبتمبر  ،2018لٌصل
إلى ( ،)%3.7وفقا لتقرٌر مكتب إحصاءات العمل الصادر فً  5أكتوبر  ،2018والذي أشار
أٌضا ،إلى ارتفاع عدد العاملٌن بنحو ( )134ألؾ خالل الشهر المذكور .مع انخفاض عدد العاطلٌن
بنحو ( )270ألؾ لٌصل العدد إلى حوالً ( )6ملٌون عاطل .أما على المستوى السنوي فقد
انخفض عدد العاطلٌن بنحو ( ،)%0.5وبنحو ( )795عاطل.
وتركز معدل البطالة ،لشهر سبتمبر ،فً فئات المراهقٌن ( ،)%12.8ثم السود ( ،)%6.0ثم
الالتٌنٌٌن ( ،)%4.5ثم اآلسٌوٌٌن ( ،)%3.5ثم الذكور البالؽٌن ( ،)%3.4ثم البٌض (.)%3.3
فً حٌن تركز عدد العاطلٌن حسب الفترة ضمن فترة ( )5أسابٌع وأقل (حوالً  2.2ملٌون عاطل)،
ثم فترة ( )14 – 5أسبوع وأكثر (حوالً  1.8ملٌون عاطل) ،ثم فترة ( )27أسبوع وأكثر (حوالً
 1.7ملٌون عاطل) ،وأخٌرا فترة ( 26 – 15أسبوع) حوالً ( 962ألؾ عاطل) .وٌوضح
الشكل ( )3تطور معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،خالل الفترة سبتمبر  – 2016سبتمبر .2018
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شكل ( :)3تطور معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،خالل الفترة سبتمبر  – 2016سبتمبر 2018

 8.3التطورات االقتصادٌة األوروبٌة
 0.8.3وضع مٌزان المدفوعات األوروبً
أصدر مكتب اإلحصاء األوروبً ،فً  3أكتوبر  ،2018تقرٌرا عن وضع هذا المٌزان ،المعدل
موسمٌا ،فً الربع الثانً من العام المذكور ،فً المجموعة األوروبٌة ).(EU28

وأظهرت

اإلحصاءات تحقق فائض فً هذا النصؾ ٌقدر بنحو ( )%1.6من الناتج ( 62.0ملٌار ٌورو)،
وبانخفاض عن الفائض المحقق فً النصؾ األول ،والبالػ ( )68.2ملٌار ٌورو ( %1.7من
الناتج) .فً حٌن فاق فائض النصؾ الثانً من العام الجاري نظٌره المحقق فً النصؾ الثانً من
عام  ،2017والبالػ ( )41.3ملٌار ٌورو ( %1.1من الناتج).
وبالمقارنة بٌن النصؾ األول ،والثانً من عام  ،2018انخفض فائض حساب السلع (المكون األول
من الحساب الجاري) من ( )37.7إلى ( )24.6ملٌار ٌورو .أما حساب الخدمات (المكون الثانً
من الحساب الجاري) فقد ارتفع فائضه من ( )50.6إلى ( )54.0ملٌار ٌورو .ونفس الشًء
بالنسبة للحساب األولً (المكون الثالث من الحساب الجاري) حٌث ارتفع الفائض من ( )0.8إلى
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( )5.1ملٌار ٌورو .أما الحساب الثانوي (المكون الرابع للحساب الجاري) فقد شهد ارتفاعا فً
العجز من ( )20.9إلى ( )21.8ملٌار ٌورو ،ونفس الشًء بالنسبة لحساب رأس المال حٌث ارتفع
العجز من ( )1.6إلى ( )3.5ملٌار ٌورو.
أما فٌما ٌخص الحساب المالً ،وباالعتماد على البٌانات ؼٌر المعدلة موسمٌا ،فقد انخفضت أصول
االستثمار األجنبً المباشر فً المجموعة األوروبٌة ) (EU28فً النصؾ الثانً من العام الجاري
بنحو ( )60.4ملٌار ٌورو .ونفس االتجاه مع خصوم هذا االستثمار التً انخفضت بنحو ()37.7
ملٌار ٌورو .وكنتٌجة لذلك أصبحت المجموعة مستلم صافً لالستثمار المباشر ،فً النصؾ
الثانً ،بنحو ( )22.7ملٌار ٌورو .فً حٌن سجل االستثمار األجنبً ؼٌر المباشر (استثمار
المحفظة) تدفقا صافٌا داخلٌا قدره ( 90.5ملٌار ٌورو) .أما االستثمارات األخرى فقد سجلت تدفقا
خارجٌا صافٌا بلػ ( )37.2ملٌار ٌورو.
 8.8.3معدل التضخم
ٌتوقع مكتب اإلحصاء األوروبً أن معدل التضخم وصل ،خالل شهر سبتمبر  ،2018إلى
( )%2.1مقارنة بنحو ( )%2.0خالل شهر أؼسطس من نفس العام .وٌتوقع أن تكون مساهمة
أسعار الطاقة هً األكبر فً معدل التضخم ( %9.5خالل شهر سبتمبر ،مقارنة بنحو  %9.2فً
شهر أؼسطس) ،تتبعها مساهمة األؼذٌة والكحول والتبػ ( %2.7و  ،%2.4تباعا) ،ثم الخدمات
( %1.3لكال الشهرٌن) ،ثم السلع الصناعٌة ؼٌر المرتبطة بالطاقة ( %0.4لكال الشهرٌن).
وٌوضح الشكل ( )4معدل التضخم السنوي فً منطقة الٌورو ،خالل شهر سبتمبر .2018
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شكل ( :)4معدل التضخم السنوي ،خالل شهر سبتمبر  ،2018فً منطقة الٌورو،
حسب المجموعات السلعٌة والخدمٌة ()%

كافة البنود
األؼذٌة ،والكحول ،والتبػ
الطاقة
السلع الصناعـٌة ؼـٌر المرتبطة بالطاقة
الخدمات

 3.8.3معدل البطالة
صدر عن المكتب اإلحصائً األوروبً ،فً  1أكتوبر  ،2018تقرٌر البطالة فً منطقة الٌورو،
والمجموعة األوروبٌة ) ،(EU28لشهر أؼسطس  .،2018وٌشٌر التقرٌر أن معدل البطالة وصل
فً الشهر المذكور إلى ( ،)%8.1وبانخفاض من ( )%8.2فً شهر ٌولٌو السابق ،وبانخفاض عن
معدل ( )%9.0السائد بشهر أؼسطس  .2017وٌعتبر معدل شهر أؼسطس  2018أقل معدل منذ
نوفمبر .2008

أما فً المجموعة األوروبٌة ) (EU28فقد وصل معدل البطالة ،أؼسطس

 ،2018إلى ( )%6.8والذي ٌعتبر مستقرا مقارنة بالشهر السابقٌ ،ولٌو ،وأقل من المعدل السائد
فً أؼسطس  .)%7.5( ،2017وٌبقى هذا المعدل ،لشهر أؼسطس  ،2018األقل منذ إبرٌل
.2008
أما فٌما ٌخص بطالة الشباب (أقل من  25سنة) فإنها وصلت إلى ( )3.315ملٌون فً أؼسطس
 2018فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28منها ( )2.327ملٌون فً منطقة الٌورو .وبالمقارنة
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مع الوضع فً أؼسطس  ،2017فإن بطالة الشباب قد شهدت انخفاضا بنحو ( )431ألؾ
بالمجموعة األوروبٌة ) (EU28و ( )275ألؾ فً منطقة الٌورو.
وقد تركز أقل معدل بطالة (إجمالً) ،فً أؼسطس  ،2018فً جمهورٌة الجٌك ( ،)%2.5ثم
ألمانٌا وبولندا ( .)%3.4مع أكبر معدل فً الٌونان ( %19.1خالل ٌونٌو  ،)2018وإسبانٌا
( .)%15.2وٌوضح الشكل ( )5معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،لشهر أؼسطس .2018
شكل ( :)5معدل البطالة ،المعدل موسمٌا ،لشهر أؼسطس 2018
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