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ٌتضمن هذا التقرٌر ثالثة أقسام :األول ،التطورات االقتصادٌة المحلٌة  ،وما تتضمنه من تطورات
أسعار صرف أهم العمالت الدولٌة مقابل الدوالر األمرٌكً ،والتطورات النقدٌة المالٌة ،ومعدل
التضخم الشهري .أما الثانً فٌتناول التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،وما ٌتضمنه من عرض
ألحدث تقرٌر من معهد المحاسبٌن القانونٌٌن فً انجلترا ووٌلز عن التطورات االقتصادٌة ببلدان
مجلس التعاون .وٌتناول القسم الثانً ،أٌضا ،مقترحا مقدما من معهد التموٌل الدولً حول تقدٌر
التدفقات " األساسٌة" لحساب رأس المال ،بمٌزان المدفوعات ،بالمملكة العربٌة السعودٌة .فً حٌن
ٌهتم القسم الثالث بأهم التطورات االقتصادٌة العالمٌة ممثلة بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،واالتحاد
األوروبً ،وعلى شكل متابعة األداء الشهري ،أو الربع سنوي ،للناتج المحلً اإلجمالً ،ومعدل
التضخم ،واتجاهات التشغٌل والبطالة.

وٌشٌر القسم األول ،التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،إلى سلوك سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل
الدوالر ،خالل شهر مارس  .2018حٌث شهد انخفاضا بنسبة ( )%0.1بٌن أول وآخر الشهر ،مع
تقلبات بسعر الصرف ،تعود لعدة أسباب ،منها :قرار فرض تعرٌفة جمركٌة على الواردات
األمرٌكٌة من الصلب وااللمنٌوم ،وتكلفة الفائدة على الدٌن األمرٌكً ،وانخفاض الطلبات الجدٌدة
على السلع المصنعة االمرٌكٌة ،وارتفاع العجز األمرٌكً ،وانخفاضه مع الصٌن .باإلضافة إلى
تراخً التوقعات بحرب تجارٌة شاملة بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وعدد من البلدان.

أما فٌما ٌخص سلوك سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر مارس ،فقد تعرض هذا
السعر الرتفاع بنسبة ( )%0.9بٌن أول وآخر الشهر مع تقلبات تعود لعدة أسباب ،منها :تأثٌر
االنتخابات اإلٌطالٌة ،وإنشاء حكومة ائتالفٌة فً ألمانٌا ،وإلغاء البنك المركزي األوروبً بإلغاء
تعهد بزٌادة شراء السندات كلما لزم االمر ذلك .باإلضافة إلى مخاوف الجانب األوروبً من تفعٌل
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التعرٌفة الجمركٌة األمرٌكٌة ضد الصادرات األوروبٌة للوالٌات المتحدة من االلمنٌوم والصلب،
وتحسن معدل التشغٌل فً االتحاد األوروبً ،وتدنً سعر الفائدة أوروبٌا ،وانتعاش الرهان على
إمكانٌة رفع البنك المركزي األوربً لسعر الفائدة فً القرٌب العاجل ،وتحسن معدل نمو الناتج
المحلً اإلجمالً األوروبً فً الرابع من العام الماضً ،واتجاه معدل التضخم لالنخفاض.

وتعرض سعر صرف اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً لالرتفاع ،خالل شهر مارس ،وبنسبة
( )%2.3بٌن أول وآخر الشهر ،مع تقلبات تعود إلى عدة عوامل ،منها :وجود بعض المخاوف من
خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً من دون اتفاق تجاري لصالح برٌطانٌا ،وتسجٌل الصناعة
البرٌطانٌة النخفاض بمعدل النمو منذ بداٌة عام  .2018باإلضافة إلى توقع اتجاه الدٌون البرٌطانٌة
نحو االنخفاض فً السنة القادمة بسبب تراجع االقتراض الحكومً ،وارتفاع معدل البطالة ،ارتفاع
القناعة برفع أسعار الفائدة البرٌطانٌة فً منتصف العام الحالً ،2018 ،وظهور اتجاه لتراجع
مبٌعات التجزئة.

وتطرقت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،باإلضافة إلى تطورات أسعار الصرف ،إلى التطورات
المالٌة والنقدٌة ،خالل شهر مارس من العام الحالً .وتشٌر التطورات المالٌة إلى تسجٌل المؤشر
السعري ارتفاعا ،ومؤشري الوزنً وكوٌت  15انخفاضا بٌن أول وآخر الشهر ،مع تقلبات فً قٌم
هذه المؤشرات خالل الشهر المذكور .وأشار التقرٌر إلى عدد من األسباب وراء هذه التقلبات ،منها:
ضغوط البٌع على األسهم الصغٌرة ،وعملٌات المضاربة على األسهم الخاملة .أما فٌما ٌتعلق
بالتطورات النقدٌة ،فقد شهد سعر الخصم ارتفاعا من ( )%2.75إلى ( )%3.0بدءا من 22
مارس .باإلضافة إلى إصدار بنك الكوٌت المركزي سندات وتورق بقٌمة ( )200ملٌون دٌنار،
ألجل ثالث أشهر ،وبمعدل عائد ( ،)%2.25وبقٌمة ( )160ملٌون دٌنار ،آلجل ثالثة أشهر،
وبعائد (.)%2.0
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كما شهد العرض النقدي ،انخفاضا بنسبة ( )%12.0خالل شهر ٌناٌر  2018مقارنة بشهر دٌسمبر
 .2017مع اتجاه ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة ،وكذلك الودائع بالعملة األجنبٌة،
وأرصدة التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن ،واالئتمان الممنوح للمؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة،
والقروض الشخصٌة ،لالنخفاض بٌن شهري دٌسمبر  ،2017وٌناٌر  .2018مع استقرار مطالبات
البنوك المحلٌة على البنك المركزي (سندات الخزٌنة العامة) لالستقرار ،وانخفاض ودائع االجل
لدى البنك المركزي ،خالل نفس الفترة .فً حٌن ارتفعت موجودات بنك الكوٌت المركزي ،خالل
هذه الفترة .واتجهت أسعار الفائدة لمختلف اآلجال :شهر ،وثالثة اشهر ،وستة اشهر ،وسنة.

وا هتمت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،أٌضا ،بمعدل التضخم خالل شهر فبراٌر  .2018حٌث
انخفض الرقم القٌاسً اإلجمالً ألسعار المستهلكٌن لٌصل إلى ( .)100=2013( )112.8وٌعود
هذا االنخفاض إلى انخفاض أسعار عدد من مكونات سلة السلع :األغذٌة والمشروبات ،والكساء
وملبوسات القدم ،واالتصاالت ،والترفٌه والخدمات الثقافٌة .غٌر الوقت الذي ارتفعت به أسعار
مجموعات :السجاٌر والتبغ ،والمفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة ،والنقل ،والسلع والخدمات
المتنوعة .مع استقرار أسعار مجموعات :خدمات السكن ،والصحة ،والتعلٌم مقارنة بالشهر السابق،
ٌناٌر .2018

بعد ذلك ٌتطرق القسم األول إلى التطورات النفطٌة .وٌبدأ باإلشارة إلى متوسط سعر تصدٌر النفط
الكوٌتً ،خالل شهر فبرابر  ،2018والبالغ حوالً ( )65.7دوالر/برمٌل ،وبمستوى انتاج حوالً
( )2.7ملٌون برمٌلٌ/وم .وتقارن هذه التطورات بٌن انتاج دولة الكوٌت منسوبا إلى انتاج منظمة
أوبك ،ومع عدد من البلدان األعضاء بالمنظمة .مع عرض لتطور أسعار برمٌل النفط الكوٌتً
المصدر خالل العام الماضً المنتهً فً شهر فبراٌر من العام الحالً .ثم تشٌر هذه التطورات إلى
أهم ما ورد فً تقارٌر شهر مارس  ،2018والصادرة من منظمة أوبك ،ووكالة الطاقة الدولٌة.
وذلك من حٌث التعدٌالت الخاصة بالنمو العالمً للطلب على النفط ،وكذلك العرض .واالشارة إلى
التطورات الخاصة بالعرض والطلب إقلٌمٌا.
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ثم انتقل التقرٌر إلى القسم الثانً ،لعرض التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة .وهنا تم عرض ملخص
ألهم ما ورد فً تقرٌر معهد المحاسبٌن القانونٌٌن فً إنجلترا ووٌلز حول بلدان مجلس التعاون
لدول الخلٌج العربٌة ،بشكل عام مع إشارة خاصة للمملكة العربٌة السعودٌة ،وسلطنة عمان ،خالل
الربع األول من عام  .2018وٌالحظ تقرٌر المعهد بأن بلدان المجلس حققت نموا بلغ ()%0.1
عام  ،2017وهو األقل منذ عام  .2009إال أنه ٌتوقع تحسن هذا النمو عام  ،2018بفعل تحسن
أسعار النفط ،لٌصل المعدل إلى (.)%2.4

وعند تناول تقرٌر المعهد لحالة المملكة العربٌة السعودٌة ،أشار إلى إن المملكة تشهد تحوالت
هٌكلٌة اقتصادٌة ،واجتماعٌة .على سبٌل المثال هناك بدء العمل بضرٌبة القٌمة المضافة منذ األول
من ٌناٌر من العام الحالً ،وإجراءات محاربة الفساد بهدف تعظٌم الحٌز المالً .وٌتوقع تقرٌر
المعهد تحقٌق المملكة لمعدل نمو ٌعادل ( )%2.0عام  2018مقارنة بمعدل النمو لعام ،2017
والمقدر بنحو ( .)%0.7علما بأن معدل النمو ٌعتمد ،فً حالة المملكة ،على مدى تحسن أسعار
النفط ،وإجراءات الضبط المالً ،أساسا .آخذٌن بنظر االعتبار انكماش نمو القطاع النفطً عام
 2017بنحو ( ،)%3.0بسبب االلتزام بخفض اإلنتاج النفطً .مع استمرار الضغط على هذا النمو
فً حالة استمرار العمل بسقوف اإلنتاج النفطٌة إلى ما بعد عام  .2018اال أن هذا الضغط ،فً
مجال اإلنتاج النفطًٌ ،تم تعوٌضه ،حالٌا ،من خالل ،تحسن أسعار النفط ،وكذلك توقع أن تصل
طاقة انتاج مصنع "جٌزان" لتكرٌر النفط الى ( )400ألف برمٌلٌ/وم.

وأشاد تقرٌر المعهد بدور القطاع غٌر النفطً السعودي ،من خالل اثبات مرونته للتكٌف مع
األوضاع االقتصادٌة الحالٌة ،وما ترتب على نموه ،عام  ،2017بنحو ( ،)%1.0مع توقع وصول
معدل هذا النمو إلى ( )%2.6عام  .2018مدعما بالسٌاسة المالٌة التوسعٌة للمملكة ،وبالمبادرات
الحكومٌة المحفزة للنمو .وفً هذا المجال ،أعلنت المملكة رفعا باإلنفاق ،شامال االستثماري ،بنحو
( )%14.0وعلى أساس سنوي .كما أنه من المتوقع تنشٌط القطاع غٌر النفطً ،ومن خالل ضخ ما
ٌعادل ( )19.2ملٌار دوالر (أو ما ٌمثل حوالً  %2.6من الناتج اإلجمالً المحلً) فً أنشطة هذا
القطاع ،شامال المشروعات الصغٌرة والمتوسطة ،واإلسكان ،وتموٌل الصادرات ،ومشروعات
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اقتصادٌة .باإلضافة الى ضخ حوالً ( )50.0ملٌار لاير من صندوق التنمٌة الوطنٌة ،ونحو
( )83.0ملٌار لاير من صندوق االستثمار العام ،بهدف انعاش االقتصاد .وٌستدرك تقرٌر المعهد
بأن هذه التطورات اإلٌجابٌة تعمل فً ظل عدد من التحدٌات مثل عدم االستقرار اإلقلٌمً ،وارتفاع
تكلفة المدخالت ضمن أنشطة االعمال ،وارتفاع تكلفة لمعٌشة.

وعند اإلشارة إلى التطورات فً سلطنة عمان ،التً وصل معدل نموها عام  2017إلى حوالً
(ٌ )%0.2تناول تقرٌر المعهد التزام السلطنة خفض انتاجها النفطً بحوالً ( ،)%3.0واشارته
إلى الدور اإلٌجابً المحتمل إلنتاج حقل "خزان" ،سبتمبر  .2017وٌشٌر ،أٌضا ،إلى الدور
اإلٌجابً لبرامج اإلصالح االقتصادي ،مثل " رؤٌة  ،"2020وتركٌزها على خمسة قطاعات،
كمحاور لتنوٌع مصادر الدخل :الصناعات التحوٌلٌة ،والنقل واللوجستٌات ،والسٌاحة ،والخدمات
المالٌة ،والتشغٌل .ورغم تعرض هذه القطاعات لضغوط بسبب بٌئة األعمال ،اال أن قطاع السٌاحة
شهد تطورا إٌجابٌا ،بفعل تزاٌد انفاق السٌاح ،رغم انخفاض أعدادهم .وٌتوقع تقرٌر المعهد وصول
نمو هذا القطاع إلى ( )%3.0عام  .2020وتحاول السلطنة ،باإلضافة ذلك ،معالجة مشكلة البطالة
من خالل عدة آلٌات منها :وقف تشغٌل العمالة الوافدة فً عشرة قطاعات (األمر الذي ساعد توفٌر
حوالً  25ألف فرصة عمل للمواطنٌن فً القطاع الخاص ،الذي ٌعمل به أقل من  %10.0من قوة
العمل العمانٌة).

وضمن القسم الثانً ،أٌضا ،التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،عرض التقرٌر اقتراحا لمعهد التموٌل
الدولً ،واشنطن ،لتقدٌر التدفقات الرأسمالٌة "األساسٌة" فً مٌزان المدفوعات للمملكة العربٌة
السعودٌة .وٌشٌر توصٌف " األساسٌة" إلى التركٌز على التدفقات غٌر المرتبطة بالقروض
الخارجٌة .وبناء على المنهجٌة المقترحة ،ظهر أن هناك تدفقات "أساسٌة" لعام  ،2016واالتجاه
المعتدل لالنخفاض عام  ،2017مع تحسن فً الحساب الجاري ،وفقا للمنهجٌة ،عام ،2017
وبفائض ٌقدر بنحو ( )22.0ملٌار دوالر.
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وأخٌراٌ ،تضمن التقرٌر ،فً القسم الثالث ،التطورات االقتصادٌة الدولٌة ،ممثلة بتطورات االقتصاد
األمرٌكً ،واالوروبً ،على أساس شهري أو ربع سنوي .واعتمادا على إحصاءات مكتب التحلٌل
االقتصادي األمرٌكً ،حقق اقتصاد الوالٌات المتحدة نموا فً الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع
األخٌر من عام  ،2017وفقا للتقدٌر "الثالث" ٌقدر بحوالً ( ،)%2.9مقارنة بالربع الثالث البالغ
( .)%2.5فً حٌن ارتفع معدل التضخم ،خالل شهر مارس من العام الحالً ،بنحو ( ،)%0.1على
أساس موسمً .مقارنة مع ارتفاع بنحو ( )%0.2فً الشهر السابق ،فبراٌر.

أما فٌما ٌتعلق بتطورات التشغٌل والبطالة األمرٌكٌة ،فقد ارتفع عدد العاملٌن خالل هذا الشهر بنحو
( )103ألف ،مع وصول معدل البطالة إلى ( ،)%4.1ووصول عدد العاملٌن إلى حوالً ()6.6
ملٌون .مع تركز البطالة فً فئة "المراهقٌن" ،ثم "السود" .فً حٌن تركز عدد العاطلٌن ،حسب فترة
التعطل ،فً فترة ( )5أسابٌع وأقل.

وعلىىىى مسىىىتوى التطىىىورات االقتصىىىادٌة االوروبٌىىىة ،فلىىىم ٌىىىتم تحىىىدٌث أٌىىىة معلومىىىات عىىىن النىىىاتج
المحلىىىً اإلجمىىىالً ربعٌىىىا  .فىىىً حىىىٌن تىىىم تقىىىدٌر معىىىدل التضىىىخم فىىىً المنطقىىىة االوروبٌىىىة خىىىالل
شىىىهر مىىىارس  ،2018بحىىىوالً ( .)% 1.4مىىىع مسىىىئولٌة قطاعىىىات األغذٌىىىة ،والكحىىىول ،والتبىىىغ،
أساسىىىا  ،عىىىن هىىىذا المعىىىدل .أمىىىا علىىىى مسىىىتوى البطالىىىة ،فقىىىد أصىىىدر مكتىىىب اإلحصىىىاء األوروبىىىً
تقرٌىىىىرا عىىىىن أوضىىىىاع بطالىىىىة الشىىىىباب ( 34-20سىىىىنة) ،وأن ( )%50مىىىىن العىىىىاطلٌن فىىىىً هىىىىذه
الفئىىىة متىىىرددٌن مىىىن تغٌٌىىىر محىىىل اقىىىامتهم بهىىىدف البحىىىث عىىىن فىىىرص عمىىىل جدٌىىىدة .مىىىع أهمٌىىىة
المسىىىتوى التعلٌمىىىً فىىىً قىىىرار االنتقىىىال ،داخىىىل دولىىىة االتحىىىاد األوروبىىىً أو بىىىٌن دول االتحىىىاد أو
خارج دول االتحاد ،للحد من معدل البطالة بٌن فئة الشباب.
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