التقرٌر االقتصادي الشهري ،مكتب معالً وزٌر المالٌة
ٌونٌو 2019
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مقدمة
ٌتناول تقرٌر شهر ٌونٌو  ،2019ضمن التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،آخر اإلصدارات الخاصة
بتقرٌر الناتج المحلً اإلجمالً للربع األول من عام  ،2019ومقارنتها مع السنة السابقة.
وتطورات سعر صرف الدٌنار مقابل الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً خالل شهر ٌونٌو.
باإلضافة إلى تطور عدد من المإشرات النقدٌة ،وكذلك المإشرات الخاصة بسوق األوراق المالٌة
لشهري ماٌو ،وٌونٌو ،تباعاً .ثم عرض تقدٌرات التغٌر فً األرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلكٌن
لشهر ماٌو بالمقارنة مع التغٌرات الشهرٌة والسنوٌة .ثم عرضا ً موسعاً ،هذا الشهر ،للتطورات
النفطٌة بسبب التطورات النفطٌة اإلٌرانٌة ،واالتفاق على تمدٌد فترة خفض اإلنتاج النفطً .ثم
عرض ضمن التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة لنتائج تقرٌر المادة الرابعة لصندوق النقد الدولً
الخاصة بسلطنة عُمان ،ونتائج مإشر التعقب االقتصادي إلمارة دبً ،لشهر ٌونٌو العام الحالً.
وأخٌراً عرض ضمن التطورات االقتصادٌة العالمٌة آخر ما ورد فً تقرٌر االستثمار العالمً مع
إشارة خاصة لدولة الكوٌت ضمن بلدان مجلس التعاون ،وآخر تطورات االقتصاد األمرٌكً،
واالتحاد األوروبً.

أوالا :التطورات االقتصادٌة المحلٌة
 1.1الناتج المحلً اإلجمالً للربع األول 2019
أصدرت اإلدارة المركزٌة لإلحصاء تقدٌراتها للناتج المذكور خالل الربع األول من العام الجاري،
 .2019وذلك باألسعار الجارٌة ،والثابتة .وٌقدر الناتج باألسعار الجارٌة خالل الربع األول من
العام المذكور بنحو ( )10.233ملٌون دٌنار مقارنة مع ( )10.021ملٌون دٌنار فً الربع األول
من عام  ،2018أي بمعدل نمو ( .)%2.1فً حٌن وصلت قٌمة الناتج باألسعار الجارٌة بالربع
األول من عام  2019إلى ( )10.048ملٌون دٌنار ،مقارنة معم ( )9.792ملٌون دٌنار فً الربع
األول من عام  ،2018أي بمعدل نمو بلغ ( .)%2.6وكما نالحظ فإن تقدٌرات معدل النمو بٌن
السعرٌن الجاري والثابت هً طفٌفة ( ،)%0.5األمر الذي ٌعكس أساسا ً االستقرار النسبً ألسعار
النفط المإشر الرئٌسً على التحوالت السعرٌة فً الناتج.
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وعند تناول معدالت نمو القطاعات المختلفة بٌن الربع األول من عامً  2018و ٌ 2019الحظ أن
أعلى معدل نمو باألسعار الجارٌة كان من حصة "المطاعم والفنادق" (ٌ ،)%13.2لٌه "الخدمات
األخرى" ( ،)%12ثم "الخدمات الشخصٌة" ( ،)%10.5ثم "الزراعة والصٌد" (،)%11.5
و"الصناعة التحوٌلٌة" (.)%9.5
أما على مستوى األسعار الثابتة فقد تص ّدرت "الخدمات األخرى" ( ،)%14.7ثم "المطاعم
والفنادق" ( ،)%13.3ثم "الصناعة التحوٌلٌة" ( ،)%10.2ثم "الخدمات الشخصٌة" (.)%10.4
إالّ أن من أهم المالحظات التً ٌمكن استنتاجها من سلوك معدالت النمو للعام األخٌر ،باألسعار
الجارٌة والثابتة على حد سواء ،هو غٌاب تص ّدر القطاعات المرتبطة بالرإٌة لعام  .2035فقطاع
الوساطة المالٌة (المركز بالمركز المالً) لم ٌتجاوز معدل نموه باألسعار الجارٌة ( )%5.1والثابتة
(.)%3.9

وقطاع "النقل والتخزٌن" (المرتبط بالمركز التجاري) بلغ معدل نموه ()%0.1

باألسعار الجارٌة ،وبالسالب ( )%-2.8باألسعار الثابتة.
كما أن الالفت للنظر تحقٌق "قطاع االتصاالت" معدل نمو سالب كبٌر ،سواء باألسعار الجارٌة
( )%-27.7أو باألسعار الثابتة ( .)%-23.5علما ً بؤن هذا القطاع حقق نفس االتجاه بالنمو السالب
باألسعار الجارٌة بٌن الربع الرابع  2018والربع الرابع  ،)%-13.5( 2017وباألسعار الثابتة،
أٌضاً ،)%-17.4( ،كما تورد إحصاءات اإلدارة المركزٌة لإلحصاء السابقة .وهو أمر ٌحتاج إلى
متابعة وتحلٌل.
وتوضح األشكال ( )1و ( )2مقارنة قٌم الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة والثابتة بٌن
الربعٌن األول  2018و  ،2019وكذلك معدالت النمو القطاعٌة خالل نفس الفترة وبالسعرٌن
المذكورٌن.

2

شكل ( :)1الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة والثابتة
الربع األول من عامً  8118و ( 8119ملٌون دٌنار)

شكل ( :)8معدالت النمو القطاعٌة
للفترة من الربع األول  - 8118الربع األول 8119
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 2.1تطورات أسعار صرف الدٌنار أمام أهم العمالت
وصل سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الدوالر األمرٌكً ،بداٌة شهر ٌونٌو  2019إلى
( )303.80فلس مقارنة مع ( )303.15فلس نهاٌة الشهر ،أي بانخفاض بنسبة (.)%0.22
ووصل أعلى سعر إلى ( )303.8فلس ،وأقل سعر إلى ( )302.9فلس .وٌوضح الشكل ( )3تطور
هذا السعر خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)3تطور سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌونٌو 8119

أما سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الٌورو ،فقل وصل بداٌة شهر ٌونٌو  2019إلى
( )339.329فلس مقارنة مع ( )344.682فلس نهاٌة الشهر ،إي بارتفاع نسبته ( )%1تقرٌباً.
ووصل هذا السعر إلى أعلى مستوى ( )345.563فلس ،وأقل مستوى ( )339.329فلس.
وٌوضح الشكل ( )4تطور هذا السعر خالل الشهر المذكور.
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شكل ( :)4سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌونٌو 8119

فً حٌن وصل سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الجنٌه االسترلٌنً بداٌة شهر ٌونٌو  2019إلى
( )384.140فلس ،ونهاٌة الشهر إلى ( )384.864فلس ،أي بارتفاع نسبته ( .)%1ووصل
أعلى سعر إلى ( )386.437فلس ،وأقل سعر إلى ( )381.464فلس .وٌوضح الشكل ( )5تطور
السعر خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)5سعر صرف الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌونٌو 8119
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 3.1التطورات النقدٌة
انخفض مإشر العرض النقدي ) ،(M2بٌن شهري إبرٌل وماٌو  ،2019بشكل طفٌف (.)%0.02
وٌعود االنخفاض لعدة أسباب :ارتفاع المطالبات على القطاع الخاص ،وانخفاض المطالبات على
الحكومة ،وارتفاع الودائع الحكومٌة وارتفاع بقٌة األصول المحلٌة الصافٌة ،وانخفاض صافً
األصول األجنبٌة .كما شهدت ودائع القطاع الخاص بالبنوك المحلٌة انخفاضا ً طفٌفا ً ( ،)%2.0فً
حٌن ارتفعت الودائع الحكومٌة بالبنوك المحلٌة ( .)%14.7مع انخفاض فً ودائع القطاع الخاص
بالعمالت األجنبٌة بالبنوك المحلٌة (.)%5.9
أما فٌما ٌخص االئتمان المحلً فقد ارتفع ،خالل نفس الفترة (إبرٌل -ماٌو  )2019بنحو ()448
ملٌون دٌنار ( .)%17.3وشهدت أغلب االئتمانات القطاعٌة ارتفاعا ً (ثمانٌة قطاعات من مجموع
عشرة قطاعات) .حٌث ارتفع ،على سبٌل المثال االئتمان الممنوح للنشاط الصناعً بنحو ()29
ملٌون دٌنار ،والمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة بنحو ( )81ملٌون دٌنار ،والعقار بنحو ()204
ملٌون دٌنار.
أما إصدارات بنك الكوٌت المركزي الجدٌدة بٌن شهري إبرٌل وماٌو  ،2019فقد اتسمت
باالنخفاض (من  680إلى  240ملٌون دٌنار) .مع تنامً فً موجودات البنك بنسبة ( .)%1فً
حٌن استقرت أسعار الفائدة على الودائع بالدٌنار باالستقرار عند مختلف اآلجال .وٌوضح
الجدول ( )1تطور المإشرات المشار إلٌها أعاله خالل الفترة إبرٌل – ماٌو .2019
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جدول ( :)1تطورات أهم المإشرات النقدٌة ،ملٌون دٌنار
إبرٌل – ماٌو 2019
2019
إبرٌل

ماٌو

التغٌر النسبً
()%

عرض النقود ( ،)M2ملٌون دٌنار

38.315

38.242

 0.19

ودائع القطاع الخاص بالبنوك المحلٌة بالدٌنار (ملٌون دٌنار)

36.924

36.180

 2.0

ودائع الحكومة بالبنوك المحلٌة بالدٌنار (ملٌون دٌنار)

6.416

7.365

 14.7

ودائع القطاع الخاص بالعمالت االجنبٌة بالبنوك المحلٌة (ملٌون دٌنار)

2.461

2.316

 5.8

التسهٌالت االئتمانٌة حسب القطاع (ملٌون دٌنار):

2.585

3.033

 17.3

التجارة

0.306

0.267

 12.7

الصناعة

0.099

0.128

 29.2

التشٌٌد

0.152

0.133

 12.5

الزراعة

0.002

0.003

 50.0

مؤسسات مالٌة غٌر مصرفٌة

0.087

0.168

 93.1

تسهٌالت خاصة

0.845

0.816

 3.4

العقار

0.902

1.106

 22.6

النفط

0.047

0.102

 117.0

خدمات عامة

0.005

0.111

 2120.0

أخرى

0.140

0.199

 42.1

سندات البنك المركزي والتورق ،ملٌون دٌنار

680

240

 64.7

إجمالً موجودات البنك المركزي ،ملٌون دٌنار

11.275

11.383

 0.9

البند

أسعار الفائدة على الودائع بالدٌنار ألجل:
شهر

2.750

2.750

-

ثالث أشهر

2.883

2.883

-

ستة أشهر

3.008

3.008

-

سنة

3.133

3.133

-

المصدر :موقع بنك الكوٌت المركزي ،جداول متعددة.
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 4.1سوق األوراق المالٌة
انعكس ترقٌة بورصة الكوٌت ضمن األسواق الناشئة المشمولة بمإشرات "مورجان ستانلً" إٌجابٌا ً
على أداء المإشرات الثالث للبورصة ،حٌث أقفلت نهاٌة شهر ٌونٌو بوضع أفضل من إقفال شهر
ماٌو السابق .وقد تركز انتعاش األسهم فً مإشر السوق األول ،وبالشكل الذي انعكس إٌجابٌا ً على
أداء المإشرٌن اآلخرٌن :العام ،واألول .أما السوق الرئٌسً فقد تعرض لعملٌات مضاربة وجنً
أرباح .األمر الذي انعكس على تواضع عوائد أسهم هذا السوق.
وقد ارتفع مإشر السوق األول بحوالً ( )%2.1عن الشهر السابق ،وبنمو بلغ حوالً ( )%0.6فً
حالة مإشر السوق الرئٌسً ،فً حٌن أغلق مإشر السوق الرئٌسً بنمو بلغ حوالً (.)%1.8
وحققت البورصة مكاسب رأسمالٌة شهرٌة بلغت حوالً ( )564ملٌون دٌنار .مع وصول القٌمة
السوقٌة نهاٌة شهر ٌونٌو إلى حوالً ( )33ملٌار دٌنار ،وبنمو حوالً ( )%1.7عن شهر ماٌو
.2019
أما على مستوى التحلٌل القطاعً فقد تركزت "كمٌة" التداول فً قطاع "البنوك" ( %35.7من
كمٌة التداول اإلجمالٌة) ثم "الخدمات المالٌة" ( ،)%32.5ثم "العقار" ( ،)%16.6ثم "االتصاالت"
( .)%5.9فً حٌن تركزت "قٌمة" التداوالت فً "البنوك" ،أٌضاً %61( ،من إجمالً قٌمة
التداول) ،ثم "الخدمات المالٌة" ( ،)%11.8ثم االتصاالت" ( ،)%11ثم "الصناعٌة" (.)%10.1
وأخٌراً تركز عدد "الصفقات" فً "البنوك" ،أٌضاً" ،)%38.2( ،ثم "الخدمات المالٌة" (،)%17.6
ثم "العقار" ( ،)%12.8ثم "االتصاالت" ( .)%10.6وٌوضح الشكل ( )6تطور أسعار إغالق
المإشرات الثالث للسوق :العام ،واألول ،والرئٌسً.
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شكل ( :)6تطور سعر إغالق مإشرات السوق الثالث
(ٌونٌو )8119

 5.1معدل التضخم
ٌوضح تطور األرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلكٌن ،ماٌو  ،2019لدولة الكوٌت ،ارتفاع الرقم
اإلجمالً بنحو ( )%0.18شهرٌاً ،بالمقارنة مع إبرٌل السابق ،و( )%0.8سنوٌا ً بالمقارنة مع ماٌو
 .2018وٌتركز أكبر االرتفاعات ،شهرٌاً ،فً "االتصاالت" ( ،)%1.31ثم "األغذٌة
والمشروبات" ( ،)%0.65و"الكساء وملبوسات القدم" ( .)%0.38أما االنخفاضات فكانت فً
حالة "الصحة" ( ،)%0.37-و"النقل" ( .)%0.17-وفً حالة التغٌرات السنوٌة فقد كان أكبر
ارتفاع فً حالة "االتصاالت" ( ،)%5.37ثم "الصحة" ( ،)%2.28ثم "المفروشات" ،و"ملبوسات
القدم" ( .)%2.14أما فً حالة االنخفاض فقد تجسّد فً قطاعات" :خدمات السكن" (،)%0.52-
ثم "السلع والخدمات المتنوعة" ( ،)%0.19-و"المطاعم والفنادق" ( .)%0.17-وٌوضح الجدول
( )2تطور األرقام القٌاسٌة لمختلف القطاعات ،شهرٌاً ،وسنوٌا ً (.)2013 = 100
9

جدول ( :)2األرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك حسب المجموعات الرئٌسٌة
(سنة األساس )2013
المجموعات الرئٌسٌة

ماٌو
2018

ابرٌل
2019

ماٌو
2019

نسبة التغٌر %
السنوٌة

الشهرٌة

الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك
األغذٌة والمشروبات
السجائر والتبغ
الكساء وملبوسات القدم
خدمات المسكن

1000
167.06
3.33
80.33
332.12

112.6
107
129.3
105.4
115.9

113.3
107.4
130.7
105.7
115.2

113.5
108.1
130.7
106.1
115.3

0.18
0.65
0
0.38
0.09

▲
▲
▲
▲

0.8
1.03
1.08
0.66
0.52 -

▲
▲
▲
▲
▼

المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفٌهٌة والثقافٌة
التعلٌم

114.33
14.8
75.42
39.77
38.45
41.86

116.8
105.2
119
102.5
104.6
118.6

119.1
108
121.1
106.6
106.5
120.8

119.3
107.6
120.9
108
106.5
120.8

0.17
 0.37 0.171.31
0
0

▲
▼
▼
▲
-

2.14
2.28
1.6
5.37
1.82
1.85

▲
▲
▲
▲
▲
▲

المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناء األغذٌة و المشروبات
باستثناء خدمات السكن
باستثناء األغذٌة و السكن

34.15
58.38
832.94
667.88
500.82

121.1
107.4
113.7
111
112.3

120.9
107.2
114.4
112.3
113.9

120.9
107.2
114.6
112.6
114.1

0
0
0.17
0.27
0.18

▲
▲
▲

 0.17 0.190.79
1.44
1.6

▼
▼
▲
▲
▲

 6.1التطورات النفطٌة
انخفض سعر سلة أوبك ،بشكل حاد ،خالل شهر ٌونٌو  ،2019بحوالً ( )7دوالر /برمٌل ،أو ما
ٌعادل ( )%10على أساس شهري ،ولٌصل إلى ( )62.92دوالر /برمٌل .وذلك ٌعود لتراخً
معدل النمو العالمً ،وانخفاض الطلب ،باإلضافة إلى القلق المستمر بوضع السٌاسة التجارٌة
الدولٌة.
أما فٌما ٌخص حالة دولة الكوٌت ،فقد انخفض سعر برمٌل النفط المص ّدر من ()70.07
دوالر/برمٌل ،فً ماٌو ،إلى ( )62.58دوالر /برمٌل فً ٌونٌو  ،2019أي أن االنخفاض كان
بحدود ( )7.49دوالر /برمٌل .وٌوضح الشكل ( )7تطور أسعار برمٌل النفط الكوٌتً المص ّدر
خالل ٌولٌو ٌ – 2018ونٌو .2019
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شكل ( :)7تطور سعر برمٌل النفط الكوٌتً المص ّدر
ٌولٌو ٌ - 8118ونٌو 8119
(دوالر /برمٌل)

وفً مجال اإلنتاج النفطً فقد وصل إجمالً إنتاج أوبك فً ٌونٌو إلى ( )29.830ملٌون
برمٌلٌ/وم مقارنة مع ( )29.898ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  ،2019أي بانخفاض بلغ ()68
ألف برمٌلٌ /وم .وأن أكبر انخفاض تحقق فً حالة إٌران ( 142ألف برمٌلٌ /وم) ،ثم لٌبٌا (58
ألف برمٌلٌ /وم) ،ثم أنغوال ( 57ألف برمٌلٌ /وم) ،والعراق ( 27ألف برمٌلٌ /وم) ،والجزائر
( 24ألف برمٌلٌ /وم) .فً حٌن ارتفع إنتاج (بٌن شهري ماٌوٌ /ونٌو  )2019فً حالة كل من
نٌجٌرٌا ( 129ألف برمٌلٌ /وم) ،والسعودٌة ( 126ألف برمٌلٌ /وم) ،واإلمارات ( 23ألف
برمٌلٌ /وم) .أما فً حالة دولة الكوٌت فقد انخفض اإلنتاج من ( )2.710ملٌون برمٌلٌ /وم إلى
( )2.690ملٌون برمٌلٌ /وم خالل ماٌوٌ /ونٌو  .2019أي بحوالً ( )20ألف برمٌلٌ /وم،
حسب تقدٌرات منظمة أوبك .وٌوضح الشكل ( )8تطور إنتاج دولة الكوٌت النفطً خالل الفترة
ٌولٌو ٌ – 2018ونٌو .2019
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شكل ( :)8تطور اإلنتاج النفطً لدولة الكوٌت
ٌولٌو ٌ - 8118ونٌو 8119
(ملٌون برمٌل ٌ /وم)

وتؤتً هذه التطورات فً األسعار ،واإلنتاج ،فً ظل تطورات مناظرة فً مجال النمو االقتصادي
العالمً .حٌث بقً توقع هذا النمو ،حسب تقدٌرات شهر ٌونٌو  ،2019لعام  ،2019عند
( ،)%3.2ونفس معدل النمو لعام  .2020مع بقاء معدل النمو المتوقع للوالٌات المتحدة بدون
تغٌٌر ( )%2.6و ( ،)%2.0تباعاً .أما معدل نمو منطقة الٌورو فقد بقً عند ( )%1.2لعامً
 2019و .2020

وكذلك الحال باستمرار معدل النمو المتوقع للٌابان ( %0.5للعامٌن

المذكورٌن) .أما الصٌن فسوف ٌستمر معدل نموها لعام  ،2019حسب تقدٌرات شهر ٌونٌو
 ،2019عند ( ،)%6.2وٌتوقع االنخفاض إلى ( )%6.0لعام  .2020ونفس توقع االستمرار لعام
 2019فً حالة الهند ،عند ( ،)%6.8وتوقع االرتفاع النسبً إلى ( )%7.0عام  .2020مع
انخفاض معدل النمو المتوقع للبرازٌل عام  2019لٌصل إلى ( ،)%0.9و( )%1عام .2020
وبقاء معدل النمو الروسً عند ( ،)%1.4دون تغٌٌر ،لعام  ،2019وكذلك عند ( )%1.4لعام
.2020
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أما فٌما ٌتعلق بالطلب العالمً من النفط فقد بقٌت تقدٌرات نمو هذا العرض ،خالل شهر ٌونٌو
 ،2019عند ( )1.14ملٌون برمٌلٌ /وم .مع توقع أن ٌصل الطلب العالمً على النفط إلى
( )99.87ملٌون برمٌلٌ /وم .أما لعام  2020فتشٌر التوقعات إلى نمو بحوالً ( )1.14ملٌون
برمٌلٌ /وم ،على أساس سنوي .معم توقع أن ٌصل الطلب العالمً لهذا العام إلى ( )100ملٌون
برمٌلٌ /وم ،ولمتوسط ٌبلغ ( )101.01ملٌون برمٌلٌ /وم .وسجّ ل توقع الطلب من منظمة التعاون
االقتصادي والتنمٌة نمواً بحوالً ( )0.09ملٌون برمٌلٌ /وم ،ومصدر هذا النمو هو أعضاء
المنظمة من الدول األمرٌكٌة .أما الدول غٌر األعضاء بهذه المنظمة فٌتوقع أن ٌستمر نمو طلبها
على النفط لٌصل هذا النمو لحوالً ( )1.05ملٌون برمٌلٌ /ومٌ ،تؤتى أغلبه فً دول آسٌا األخرى،
والصٌن.
وفً حالة العرض العالمً من النفط ،فقد تم إعادة النظر بتقدٌرات النمو للدول غٌر األعضاء فً
أوبك ،لعام  .2019وذلك باتجاه الخفض بحوالً ( )95ألف برمٌلٌ /وم ،لٌصل العرض إلى
( )64.43برمٌلٌ /وم لهذه الدول .وٌعود هذا الخفض لتعدٌالت طوعٌة فً اإلنتاج ،باإلضافة إلى
العامل المرتبط بإعادة تقٌٌم إنتاج البرازٌل ،والنروٌج لعام  .2019أما تقدٌرات العرض العالمً
لعام  2020للدول غٌر األعضاء فً أوبك فٌتوقع أن تنمو بنحو ( )2.4ملٌون برمٌلٌ /وم لٌصل
اإلنتاج إلى ( )66.87ملٌون برمٌلٌ /وم .مع توقع أن ٌتؤتى المصدر الرئٌسً للنمو من الوالٌات
المتحدة ،والبرازٌل ،والنروٌج ،وكندا .مع توقع أن ٌشهد كل من :المكسٌك ،وكولومبٌا ،والمملكة
المتحدة ،وإندونٌسٌا ،وتاٌالند أكبر انخفاض .مع توقع أن ٌنمو إنتاج الغاز الطبٌعً المسال بنحو
( )0.07ملٌون برمٌلٌ /وم عام  2019لٌصل إلى متوسط ( )4.84ملٌون برمٌلٌ /وم ،وٌتوقع أن
ٌرتفع بنحو ( )0.03ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،2020وكمتوسط ٌبلغ ( )4.87ملٌون برمٌلٌ /وم،
حسب تقدٌرات شهر ٌونٌو  .2019وٌوضح الجدول ( )3ملخص العرض ،والطلب العالمً على
النفط ،حسب تقدٌرات شهر ٌونٌو .2019
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جدول ( :)3تقدٌرات العرض والطلب العالمً (ملٌون برمٌلٌ /وم)
2020/2019
2019

2020

التغٌر
2020/2019

الطلب العالمً

99.9

101.0

1.1

عرض الدول غٌر األعضاء فً أوبك

64.4

66.9

2.5

الغاز الطبٌعً المسال ألوبك

4.8

4.9

0.1

الفرق

30.6

29.3

1.3 -

المصدر :تقرٌر أوبكٌ ،ونٌو .2019

وفً مجال تطور مع ّدات حفر اآلبار ،فقد ارتفع العدد بـ ( )39ح ّفارة شهر ٌونٌو  .2019وبلغت
حصة أوبك منها ( 2ح ّفارة) ،وحصة الدول غٌر األعضاء فً أوبك ( 37ح ّفارة) .وتر ّكز االرتفاع
ضمن الدول غٌر األعضاء بؤوبك فً :بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ( 35ح ّفارة)،
خاصة فً الدول األعضاء األمرٌكٌة ( 25ح ّفارة) ،وبشكل محدد فً كندا ( 43ح ّفارة) قابلها
انخفاض أمرٌكً بعدد ( 16ح ّفارة) .أما فً حالة الدول األعضاء فً أوبك فقد تر ّكز االرتفاع فً
حالة :اإلكوادور ( ،)4ثم السعودٌة ( ،)3وفنزوٌال ( .)2مع انخفاض فً حالة :الجزائر (،)6
والعراق ( .)2فً حٌن ارتفعت باإلمارات فً ( ،)1واستقرت فً بقٌة البلدان بالمقارنة مع شهر
ماٌو .2019
أما فٌما ٌخص تطورات المخزون النفطً ،فتوضح التقدٌرات ارتفاع مخزون دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمٌة بحوالً ( )41.5ملٌون برمٌل لٌصل إلى ( )2925ملٌون برمٌل ،وٌرتفع هذا
المخزون بنحو ( )96.8ملٌون برمٌل عن نظٌره بالعام السابق ،وٌرتفع ( )25ملٌون برمٌل عن
متوسط الخمس سنوات الماضٌة .وضمن هذه األرقام هناك ( )35ملٌون برمٌل تخص فائض النفط
الخام ،و( )10ملٌون برمٌل منتجات نفطٌة أقل من متوسط الخمس سنوات الماضٌة .أما على
أساس أٌام تغطٌة المخزون ،فقد ارتفعت بـ (ٌ )0.2وم ،على أساس شهري ،فً ماٌو ،لتصل إلى
(ٌ )60.5وم ،وبارتفاع بعدد األٌام ٌبلغ (ٌ )2وم أعلى من عام .2018
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وأشااارت آخاار تقاادٌرات عاارض الاانفط الخااام والغاااز الطبٌعااً األمرٌكااً ،لشااهر ماااٌو  ،2019إلااى
وصاااول هاااذا اإلنتااااج إلاااى حاااوالً ( )18.181ملٌاااون برمٌااالٌ /اااوم ،وبارتفااااع ( )2.157ملٌاااون
برمٌلٌ/وم عن شهر ماٌو .2018
أما اإلنتاج من النفط الخام فقد وصل فً ماٌو  2019إلى ( )12.235ملٌون برمٌلٌ /وم (منه
 473ألف برمٌل من أالسكا) ،مقارنة مع ( )10.464ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  .2018فً
حٌن وصل إنتاج المنتجات البترولٌة إلى ( )20.057ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  2019مقارنة مع
( )20.357ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو .2018

االستمرار فً سٌاسة خفض اإلنتاج النفطً:
اتفقت الدول األعضاء فً أوبك ،بالتنسٌق مع الدول المنتجة من غٌر أوبك ) (OPEC+على
استمرار خفض اإلنتاج النفطً (المنتهً اتفاقه نهاٌة شهر ٌونٌو  ،2019لٌستمر تسعة أشهر أخرى
تنتهً فً مارس .2020
وتعتبر هذه السٌاسة من السٌاسات الفعّالة فً كبح فائض العرض النفطً .وقد ارتفع مخزون
منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ) (OECDخالل الفترة ( )2016 – 2014بؤكثر من ()440
ألف برمٌل من النفط الخام ،وذلك بسبب ارتفاع معدل نمو اإلنتاج الصخري ،وسٌاسة أوبك ،آنذاك،
بإغراق السوق لتهمٌش المنتجٌن الحربٌٌن .إال أن أوبك انتهجت سٌاسة أخرى ،بدءاً من عام 2017
ولغاٌة منتصف  2018قائمة على الح ّد من اإلنتاج .وعلٌه ،انخفض المخزون بحوالً ( )187ألف
برمٌل .وما ترتب على ذلك من خفض عدد أٌام نفطٌة المخزون من (ٌ )67وم (وهً أقصى ما
وصلت إلٌه منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة) إلى (ٌ )60وم ،وهو متوسط عدد أٌام تغطٌة
المخزون فً األجل الطوٌل.
ومن المفٌد اإلشارة ،هنا ،بؤن إنتاج أوبك ٌمثل حصة تتجه للتناقص ضمن إجمالً اإلنتاج العالمً
للنفط .حٌث ٌمثل المنتجون خارج أوبك تؤثٌراً رئٌسٌا ً على العرض النفطً ،وعلى مسارات السعر.
وتنعكس هذه األهمٌة من حقٌقة أن حوالً ( )%37من المكاسب السعرٌة لنفط برنت ،بٌن 2017
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وأواسط ( 2018حٌث انتهت الجولة األولى من سٌاسة خفض اإلنتاج النفطً) كانت تعود لخفض
مستوٌات انتاج دول لٌسوا أعضاء فً أوبك.
كما أنه من المهم مالحظة أن سٌاسة خفض اإلنتاج (قد)  /لم تعد تعمل بنفس بٌئة العمل التارٌخٌة.
حٌث أن فعالٌتها تتؤثر بتطورات حدٌثة منها عوامل عدم االستقرار فً السٌاسة التجارٌة وتحولها
من حرّ ة إلى حمائٌة (خاصة فً ظل اإلدارة األمرٌكٌة الحالٌة) ،باإلضافة إلى عدم استقرار سٌاسة
سعر الصرف ،كما هو الحال قبل السبعٌنات من القرن الماضً ،وتحولها من سٌاسة سعر الصرف
الثابت ،إلى التعوٌم المدار أو التعوٌم الكامل .وهو األمر الذي ٌإثر على اإلٌرادات النفطٌة بالعملة
المحلٌة.
ومن المالحظات ،األخرى ،فً مجال خفض اإلنتاج النفطً ،هً أن الدول األعضاء فً أوبك
والمنتجٌن المستقلٌن ) (OPEC+قد تخلت عن الصراع من المنتجٌن اآلخرٌن مثل الوالٌات
المتحدة ،وركزت على تجفٌف المخزون ،ودفع سعر برمٌل النفط نحو نقطة التداول المالً
بالموازنة العامة للدولة ،خاصة الدول األعضاء فً أوبك ضمن مجلس التعاون لدول الخلٌج
العربٌة .وقد ساعد التحسّن فً أسعار النفط ،بسبب خفض اإلنتاج ،جزئٌاً ،فً حالة أوبك والمنتجٌن
المستقلٌن ،فً استعادة حوالً ثلثً متوسط سعر تعادل برمٌل النفط المالً لبلدان المجلس.

اإلنتاج النفطً اإلٌرانً:
وفقا ً لتقدٌرات نشرة "مٌس" النفطٌةٌ 28 ،ونٌو  ،2019استورد مستخدموا النفط اإلٌرانً ،خالل
شهر ماٌو  ،2019مستوى منخفض من النفط بلغ ( )418ألف برمٌلٌ /وم .وبقٌت الصٌن كؤكبر
مستورد للنفط اإلٌرانً ،إال ّ أن وارداتها من هذا النفط أظهر استٌراداً بلغ ( )253ألف برمٌلٌ /وم
خالل ماٌو ،مقارنة بالمستوى السائد خالل إبرٌل والبالغ ( )787ألف برمٌلٌ /وم.
أما الهند ،باعتباره ثانً أكبر مستورد من النفط اإلٌرانً ،بعد الصٌن ،فقد هبط االستٌراد من
( )343ألف برمٌلٌ /وم إلى ( )132ألف برمٌلٌ /وم فً ماٌو .2019
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فً حٌن توقفت أهم الدول الحلٌفة للوالٌات المتحدة فً شرق آسٌا :الٌابان ،وكورٌا الجنوبٌة ،عن
استٌراد النفط اإلٌرانً منذ أواسط مارس  ،2019االستٌراد إلى صفر فً ماٌو من نفس العام .أما
تركٌا فقد وصل استٌرادها إلى صفر ،بعد وصول شحنة بملٌون برمٌلٌ /وم ،بداٌة شهر ماٌو.
أما تقدٌرات وكالة روٌتر فٌتشر إلى وصول الصادرات اإلٌرانٌة من النفط بٌن ()500 – 400
ألف برمٌلٌ /وم فً ماٌو  ،2019والتً انخفضت إلى ( )300ألف برمٌلٌ /وم خالل الخمسة
أسابٌع األولى من ٌونٌو  .2019أما وكالة الطاقة الدولٌة ) (IEAفتشٌر إلى تخزٌن إٌران ،نهاٌة
ماٌو ،لحوالً ( )15ملٌون برمٌل كمخزون عائم على ظهر الناقالت.

تطورات إنتاج النفط األمرٌكً:
أظهرت اإلحصاءات المتاحة لشهر ماٌو  2019أن إجمالً اإلنتاج :النفطً الخام ،والغاز الطبٌعً
المسال ،وبقٌة السوائل ،وصلت إلى ( )18.181ملٌون برمٌلٌ /وم ،وبارتفاع ( )2.517ملٌون
برمٌلٌ /وم عن ماٌو  .2018وأن إجمالً النفط الخام المنتج ،فً ماٌو  ،2019وصل إلى
( )12.235ملٌون برمٌلٌ /وم (منها  473ألف برمٌلٌ /،وم من أالسكا) بالمقارنة ()10.464
ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  .2018أما إجمالً المنتجات البترولٌة المباعة فً السوق المحلً
األمرٌكً فقد وصلت إلى ( )20.057ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  ،2019بالمقارنة مع
( )20.357ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  .2018وأن رصٌد الحساب التجاري النفطً انخفض
بنحو ( )636ألف برمٌلٌ /وم إلى ( )2.075ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو  2019بالمقارنة مع
( )2.711ملٌون برمٌلٌ /وم فً ماٌو .2018
ثانياً :التطورات االقتصادية الخليجية
 1.2سلطنة ُعمان :تقرٌر المادة الرابعة لصندوق النقد الدولً
بعد اختتام مهمة صندوق النقد الدولً ،فً ٌ 7ونٌو  ،2019حول تقرٌر المادة الرابعة للسلطنة،
أصدر ملخصا ً حول نتائج المهمة .وأشار إلى ظهور بعض عالمات التحسّن ،فً العام الماضً،
 ،2018فً مجال عجز المالٌة ،وقٌادة القطاع الخاص ،والتنوٌع .إال أن مواطن ضعف أخرى
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الزالت مستمرة مثل ارتفاع ال ّدٌن العام ،وتؤخر بعض إصالحات المالٌة العامة .األمر الذي تسبب
فً تخفٌض جدٌد فً التصنٌف االئتمانً ،وارتفاع عالوات المخاطر السٌادٌة.
وفً الجانب اإلٌجابً تحسّن معدل نمو القطاع غٌر النفطً الحقٌقً لٌصل إلى ( )%1.5عام
 2018مقارنة مع ( )%0.5عام  .2017وكذلك تحسّن نمو القطاع النفطً ،بسبب تحسّن أسواق
النفط ،لٌصل إلى ( .)%3.1وبنا ًء على ذلك حقق معدل النمو اإلجمالً الحقٌقً معدالً وصل إلى
( .)%2.2وٌعتقد الصندوق بإمكانٌة ارتفاع معدل النمو غٌر النفطً إلى ( )%4فً األجل
المتوسط.
وفً الجانب اإلٌجابً ،أٌضاً ،تحسّن وضع عجز المٌزانٌة العامة لٌصل إلى ( )%9من الناتج
المحلً اإلجمالً عام  ،2018بعد أن كان ( )%13.9من الناتج عام  2017بسبب ارتفاع
اإلٌرادات النفطٌة .مع تحسّن كبٌر فً الصادرات (السٌما النفطٌة) وانخفاض فً الواردات .األمر
الذي ّأثر على عجز الحساب الجاري إٌجابا ً لٌنخفض بنسبة ( )%10.5نقطة ،ولٌصل إلى
( )%4.7من الناتج عام  .2018والزالت سٌاسة سعر الصرف المتبعة بالالئحة للسلطنة لكبحها
معدل التضخم.
أما فً الجانب السلبً ،فقد ارتفع إجمالً الدٌن الحكومً بنسبة ( )%7من الناتج المحلً اإلجمالً،
عام  ،2018ولٌصل إلى ( )%53.6من الناتج.
وأورد بٌان الصندوق قٌم لمإشرات فعلٌة ( ،)2018 – 2015ومتوقعة ( )2024 – 2019لعدد
من المإشرات االقتصادٌة .فباإلضافة إلى ما تمت اإلشارة إلٌه أعاله ،عرض معدل االدخار
(عام/خاص) بالمقارنة مع معدل االستثمار (عام /خاص) .حٌث ٌنخفض معدل االدخار عن
االستثمار فً كافة السنوات المشمولة .ومصدر هذا الفارق مستمد أساسا ً من العالقة بٌن معدل
االدخار العام ،واالستثمار العام .أما فٌما ٌخص العالقة بٌن االدخار الخاص واالدخار العام فهناك
نوع من االتساق والتوازن النسبً فً جمٌع السنوات .مع اتجاه الستقرار إجمالً احتٌاطً البنك
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المركزي (فً حدود  17.5ملٌار دوالر فعلٌاً ،و 16ملٌار دوالر توقعاً) .واتجاه عدد أشهر تغطٌة
الواردات لتكون بٌن ( 5.2 – 6.7شهر فعلٌاً) و ( 4.2 – 4.9توقعاً).

 2.2األداء االقتصادي فً إمارة دبً
وفقا ً لمإشر "التع ّقب االقتصادي  "Economy Trackerإلمارة دبً ،فقد ارتفع خالل شهر ٌونٌو
 ،2019وفقا ً آلخر تقرٌر متاح صادر بشهر ٌولٌو من نفس العام ،لٌصل إلى ( .)58.4وهو أعلى
مستوى منذ ٌناٌر  .2015حٌث سجّ ل ( )%52من المنشآت المشمولة بهذا المإشر ارتفاعا ً فً
النشاط اإلنتاجً ،فً حٌن أشار ( )%50من المنشآت بارتفاع عدد الطلبٌات على منتجاتهم (وبشكل
ٌفوق الوضع فً إبرٌل  .)2019ورغم ذلك فإن ( )%2من المنشآت سجّ ل ارتفاعا ً بعدد العاملٌن.
ومن ناحٌة أخرى ،الزالت المنشآت تعرض خصومات سعرٌة ،خالل شهر ماٌو ،وبشكل متصل
لفترة الثالث عشر شهراً السابقة .وقد ساعد معدل التضخم المنخفض ألسعار المدخالت ،منذ ٌولٌو
 ،2017فً تخفٌف ضغوط التكالٌف على المنتجٌن فً اإلمارة .وقد ساهم انتعاش اإلنتاج خالل
شهر ماٌو فً تعزٌز موجة التفاإل بٌن القطاع الخاص باإلمارة .حٌث ٌتوقع حوالً ( )%88من
العاملٌن بهذا القطاع انتاجا ً أكثر نمواً فً السنة القادمة.
أما الرقم القٌاسً الخاص بتجارة الجملة والتجزئة ،فقد ارتفع ،فً ٌونٌو ،لٌصل إلى ( )59.9عاكسا ً
انتعاش الطلب .ورغم وجود خصومات سعرٌة هنا ،إالّ أنها لٌست بذلك العمق السائد فً األشهر
السابقة .كما شهد معدل التشغٌل فً هذا القطاع تسارعا ً خالل شهر ٌونٌو  ،2019بالمقارنة مع
الوضع منذ ماٌو  .2016وقد سجّ ل ( )%1من المنشآت بتجارة الجملة والتجزئة ارتفاعا ً بعدد
الداخلٌن لسوق العمل .األمر الذي ٌعكس مدى الضعف فً نمو التشغٌل خالل السنوات السابقة.
مع اتجاه الرتفاع معدل نمو المخزون ،األمر الذي ساهم فً تحسن قٌمة المإشر لهذا القطاع.
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كما ارتفع الرقم القٌاسً المرتبط بقطاع السٌاحة لٌصل إلى ( )58.9فً ٌونٌو  ،2019وٌرفع بذلك
قٌمة المتوسط لكل ثالث أشهر إلى ( ،)59.4وهو أعلى متوسط منذ بداٌة العمل بهذا الرقم فً
مارس .2015
أما قطاع التشٌٌد فقد شهد ارتفاعا ً فً الرقم القٌاسً لٌصل إلى ( )54.6فً ٌونٌو  ،2019والذي
ٌعتبر األعلى منذ دٌسمبر  .2018وجاء هذا االرتفاع لٌعكس ارتفاع ناتج القطاع ،بسبب أن أغلب
المشروعات اإلنشائٌة فً طور االنتهاء والتسلٌم لمساهمتها فً معرض إكسبو  .2020األمر الذي
ٌدعم نشاط هذا القطاع خالل السنة القادمة .حٌث توقع ( )94من المنشآت العاملة فً هذا القطاع،
ارتفاع انتاجهم خالل العام القادم.
ثالثاا :التطورات االقتصادٌة العالمٌة
 1.3تقرٌر االستثمار العالمً 2019
توضح المعلومات والبٌانات الواردة بتقرٌر االستثمار األجنبً المباشر ،الصادر حدٌثا ً من منظمة
األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ) ،(UNCTADأن "تدفقات" هذا االستثمار ،وصلت إلى ()1.297
ترٌلٌون دوالر على المستوى العالمً .وهً أقل بنسبة ( )%13عن التدفقات السائدة عام ،2017
والمقدرة بنحو ( )1.497ترٌلٌون دوالر .وتركزت أغلب هذه التدفقات فً البلدان النامٌة ،عام
 ،2018والتً بلغت ( )706ملٌار دوالر ،ثم البلدان المتقدمة ( )557ملٌار دوالر ،ثم الدول
اآلسٌوٌة ( )512ملٌار دوالر ،ثم أمرٌكا الشمالٌة ( )291ملٌار دوالر ،ثم أمرٌكا الالتٌنٌة ()147
ملٌار دوالر ،ثم أفرٌقٌا ( )46ملٌار دوالر ،ثم االقتصادات فً طور التحوّ ل ( )34ملٌار دوالر.
مع تربّع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على قمة أفضل ( )20بلد حاضن لهذه التدفقات عام 2018
وبقٌمة ( )252ملٌار دوالر ،ثم الصٌن ( )139ملٌار دوالر ،كورٌا الجنوبٌة ( )116ملٌار دوالر،
وانتها ًء بروسٌا ( )13ملٌار دوالر .وال ٌوجد أي بلد عربً ضمن قائمة العشرٌن بلد.
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فً حٌن تتربّع الٌابان على قمة أكبر ( )20بلد مص ّدر لتدفقات رأس المال األجنبً المباشر لعام
 ،2018وبمبلغ ( )143ملٌار دوالر ،ثم الصٌن ( )130ملٌار دوالر ،ثم فرنسا ( )102ملٌار
دوالر ،وانتها ًء بإٌرلندا ( )13ملٌار دوالر .وهناك بلدٌن عربٌٌن ،أعضاء بمجلس التعاون ،ضمن
أكبر البلدان باالستثمار األجنبً المباشر بالخارج لعام  ،2018وهما السعودٌة ( )21ملٌار دوالر،
واإلمارات ( )15ملٌار دوالر.
أما على مستوى دولة الكوٌت ،وبلدان مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة ،فتشٌر المعلومات فً
التقرٌر إلى أن "رصٌد  "Stockاالستثمار األجنبً المباشر بالدولة عام  ،2018وصل إلى
( )14742ملٌون دوالر (والذي ٌمثل حوالً  %10من الناتج المحلً اإلجمالً للدولة فً هذا
العام) .أما "تدفق  "Flowهذا االستثمار للداخل فقد بلغ عام  )346( 2018ملٌون دوالر (والذي
ٌمثل حوالً  %1من تكوٌن رأس المال الثابت) .وٌوضح الشكل ( )1تطور "رصٌد" االستثمار
داخل دولة الكوٌت ،فً حٌن ٌوضح الشكل ( )2تطور "تدفق" االستثمار األجنبً للداخل ،عامً
 2015و  ،2018على شكل قٌم ،وأهمٌة نسبٌة لكل دولة من دول المجلس إلى إجمالً األرصدة،
والتدفقات الداخلٌة بدول المجلس.
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شكل ()1
رصٌد االستثمار االجنبً المباشر بدولة الكوٌت،

حصة بلدان مجلس التعاون الخلٌجً من

بالمقارنة مع دول مجلس التعاون

إجمالً ارصدة االستثمار االجنبً المباشر بدول مجلس التعاون

()2018 – 2015

()2018 – 2015

( ملٌون دوالر)

()%

22

شكل ()2
تدفقات االستثمار االجنبً لداخل الكوٌت،

حصة بلدان مجلس التعاون الخلٌجً

بالمقارنة مع بلدان مجلس التعاون

من أجمالً تدفقات االستثمار االجنبً المباشر للداخل

()2018 – 2015

()2018 – 2015

(ملٌون دوالر)

()%
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 2.3أهم معالم االستثمار األجنبً المباشر لعام 2018
 الصٌن أكبر محطات استقبال

االستثمار المباشر فً إقلٌم آسٌا /باسفٌك ،وبحصة بلغت

( )%19من حصة اإلقلٌم ،وبارتفاع ( )%17فً عدد المشروعات لتصل إلى ()796
مشروع.
 وصل معدل نمو االستثمار بالهند إلى ( )%120وبقٌمة ( )54.3بلٌون دوالر.
 برٌطانٌا أكبر محطة الستقبال االستثمار فً إقلٌم أوروبا ،وبمجموع ( )1278مشروع،
وبحصة من السوق األوروبً بلغت (.)%21
 ارتفعت حصة البرازٌل من المشروعات االستثمارٌة المباشرة األجنبٌة بنحو ( ،)%77وحصة
األرجنتٌن بنحو (.)%78
 ارتفع عدد الوظائف الجدٌدة بسبب هذا االستثمار بنحو ( )2.3ملٌون ،وبنسبة (.)%25
 ارتفع عدد المشروعات فً إقلٌم أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً بنحو ( )%33لتصل إلى (1420
مشروع ،وبقٌمة استثمارٌة بلغت ( )74.5ملٌار دوالر.
 ارتفع االستثمار فً أمرٌكا الشمالٌة بنحو ( )%14وبقٌمة استثمارٌة ( )113ملٌار دوالر.
 ارتفع االستثمار فً إقلٌم آسٌا /الباسفٌك بنحو ( )%19وبعدد مشروعات ( )4218مشروع،
وبقٌادة الصٌن والهند ثم سنغافورة.
 وصلت عدد المشروعات فً إقلٌم الشرق األوسط وأفرٌقٌا إلى ( )1253وبنحو ( .)%7وظل
االستثمار األجنبً المباشر مستقراً فً الشرق األوسط ،وارتفع عدد المشروعات بنحو ()%2
لٌصل إلى ( )586مشروع.
 جذبت اإلمارات ( )%24من المشروعات فً إقلٌم الشرق األوسط وأفرٌقٌا ( 306مشروع)،
ثم مصر ( )84مشروع ،والسعودٌة ( )80مشروع ،والمغرب ( )70مشروع ،وعُمان ()42
مشروع.
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 التوزٌع القطاعً لالستثمار األجنبً المباشر ،عالمٌاً:

المبلغ (ملٌار دوالر

األهمٌة ()%

القطاع
النفط والغاز والفحم

134.6

15

العقارات

116.8

13

الطاقة المتجددة

82.4

9

الكٌماوٌات

59.4

6

المعادن

49.6

5

الفنادق والسٌاحة

49.4

5

االتصاالت

46.2

5

خدمات البرامج وتكنولوجٌا المعلومات

30.6

3

صالت
أشباه ال ُمو ّ

27.0

3

أخرى

274.4
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المصدر.FDI Intelligence, The FDI Report, 2019 :

 3.3التطورات االقتصادٌة األمرٌكٌة
 1.3.3الناتج المحلً اإلجمالً
ارتفع معدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً خالل الربع األول من عام  ،2019وفقا ً للتقدٌر
"الثالث" ،لٌصل إلى ( .)%3.1وٌعتمد هذا التقدٌر على بٌانات مح ّدثة وأكثر وثوقاً .علما ً بؤن
التقدٌر الثالث للربع الرابع من عام  2018كان (.)%2.2
وقد ساهمت المكونات التالٌة ،إٌجابٌاً ،فً هذا المعدل ( :)%3.1االستثمار الثابت السكنً ،وغٌر
السكنً ،والصادرات ،واإلنفاق الحكومً على مستوى الوالٌة والمحلً .أما المساهمة السلبٌة
فكانت من خالل االستهالك الخاص ،واالستثمار فً المخزون ،وارتفاع الواردات.
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أما على مستوى الناتج المحلً الموسمً فقد ارتفع بنحو ( ،)%3.8خالل الربع األول من ،2019
أو ما ٌعادل ( )195ملٌار دوالر .لٌصل هذا الناتج إلى ( )21.06ترٌلٌون دوالر .وذلك بالمقارنة
مع معدل نمو بلغ ( )%4.1فً الربع الرابع  ،2018ما ٌعادل ارتفاعا ً بقٌمة ( )206.9ملٌار
دوالر .وٌوضح الشكل ( )3تطور معدل النمو الحقٌقً ،على أساس ربعً ،خالل الفترة -2015
.2019
شكل ( :)3معدل النمو الحقٌقً ،على أساس ربعً،
خالل الفترة )%( 2019 – 2015

 2.3.3معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،المع ّدل موسمٌاً ،بنحو ( ،)%0.1خالل شهر ٌونٌو
 ،2019وهو نفس االرتفاع لشهر ماٌو السابق .وٌعتبر االرتفاع فً األرقام الخاصة بالمساكن
( ،)%0.3والمالبس ( ،)%1.1والسٌارات المستعملة ( ،)%1.6وسٌارات الشحن ( ،)%1.6أكبر
من أن ٌعوّ ض االنخفاض فً األرقام الخاصة بالطاقة (.)%2.3-
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أما الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،بعد استبعاد األغذٌة والطاقة ،فقد ارتفع بنحو ( )%0.3فً
ٌونٌو ،والذي ٌعتبر أكبر ارتفاع منذ ٌناٌر  .2018باإلضافة إلى ارتفاع أرقام المساكن ،والسٌارات
والخاصة بالشحن ،والتؤمٌن .مع انخفاض األرقام الخاصة بتذاكر السفر ،والتسلٌة ،والرعاٌة
الشخصٌة .وٌوضح الشكل ( )4تطور الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن بالمناطق الحضرٌة خالل
العام الماضً.
شكل ( :)4تطور الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن بالمناطق الحضرٌة ،والمع ّدل موسمٌاً،
خالل الفترة ٌونٌو ٌ – 2018ونٌو )%( 2019

 3.3.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملٌن بالمناطق الحضرٌة ،خالل شهر ٌونٌو  ،2019بنحو ( )224ألف ،ووصل
معدل البطالة إلى ( )%3.7مقارنة مع ( )%3.6الشهر السابق .وتركزت مكاسب العمالة فً
خدمات األعمال والخدمات المهنٌة ،وفً الرعاٌة الصحٌة ،والنقل ،والتخزٌن .ووصل عدد العاطلٌن
إلى ( 5.9ملٌون) ،وباختالف بسٌط عن الشهر السابق ( 5.8ملٌون).
وتركز معدل البطالة أساسا ً بٌن المراهقٌن ( ،)%12.7ثم السود ( ،)%6.0ثم الالتٌنٌٌن
( ،)%4.3ثم البٌض والبالغٌن من الرجال ( %3.3لكل منهما) ،ثم اآلسٌوٌٌن ( .)%2.1أما فٌما
ٌخص فترة التعطل فقد وصل عدد العاطلٌن ضمن فترة (أقل من  5أسابٌع) إلى حوالً ()2.2
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ملٌون ،والعاطلٌن ضمن فترة ( 14 – 5أسبوع) إلى حوالً ( )1.8ملٌون ،وأخٌراً العاطلٌن لفترة
( 26 – 15أسبوع) إلى حوالً ( )862ألف عاطل .وٌوضح الشكل ( )5معدل البطالة ،المع ّدل
موسمٌا ً ،خالل السنتٌن السابقتٌن.
شكل ( :)5معدل البطالة المع ّدل موسمٌا ً
خالل الفترة ٌونٌو ٌ – 2017ونٌو 2019

 4.3التطورات االقتصادٌة األوروبٌة
 1.4.3الحساب الجاري
سجّ ل الحساب الجاري للمجموعة األوروبٌة ) ،(EU28والمع ّدل موسمٌاً ،فائضاً ،فً الربع األول
من عام  ،2019بلغ ( )40.5ملٌار ٌورو (حوالً  %10من الناتج المحلً اإلجمالً) .وذلك
بارتفاع بلغ ( )0.3ملٌار ٌورو عن الفائض السائد فً الربع الرابع من عام  )40.2( 2018ملٌار
ٌورو ( %1.0من الناتج) .وبانخفاض عن فائض الربع األول من عام  2018البالغ ()58.3
ملٌار ٌورو ( %1.5من الناتج).
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وبالعودة إلى فائض الربع األول من العام الجاري ،بالمقارنة مع الوضع فً الربع الرابع من عام
 ،2018وبعد التعدٌل موسمٌاً ،نالحظ ارتفاع فائض الحساب السلعً ( 12.5ملٌار ٌورو ،الربع
األول  ،2019بالمقارنة مع  11.3ملٌار ٌورو فً الربع الرابع  .)2018وكذلك الحال مع فائض
الحساب الخدمً ( 48.6ملٌار ،و  42.3ملٌار ٌورو ،تباعاً) .فً حٌن انخفض عجز الحساب
الثانوي ( 20.6-ملٌار ٌورو ،و 27.1ملٌار ٌورو ،تباعاً) .أما فائض الحساب األساسً فقد
انخفض ( 0.0ملٌار ،و  3.6ملٌار ٌورو ،تباعاً) .مع انخفاض عجز الحساب الرأسمالً (8.9-
ملٌار ٌورو ،و  54.8-ملٌار ٌورو ،تباعاً) .وٌوضح الشكل ( )6مقارنة أداء الحساب الجاري فً
المجموعة األوروبٌة ) (EU28مع منطقة الٌورو ،خالل الفترة  ،2019 – 2005على أساس ربع
سنوي.
شكل ( :)6رصٌد الحساب الجاري كنسبة من الناتج "المحلً اإلجمالً" ،والمع ّدل موسمٌاً،
خالل الفترة 2015 – 2005
على أساس ربع سنوي

 2.4.3معدل التضخم
ٌقدر مكتب اإلحصاء األوروبً معدل التضخم ،خالل شهر ٌونٌو  ،2019فً منطقة الٌورو،
بحوالً ( ،)%1.2والذي ٌعتبر مستقراً بالمقارنة مع الشهر السابق ،ماٌو .وفٌما ٌتعلق بمكونات
معدل التضخمٌ ،توقع أن ٌكون المعدل الخاص باألغذٌة والمشروبات الكحولٌة والتبغ قد وصل إلى
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( )% 1.6فً الشهر المذكورٌ ،ونٌو .أما معدل السلع الصناعٌة غٌر المرتبطة بالطاقة فقد وصل
إلى ( .)%0.2وٌوضح الشكل ( )7هذا المعدل خالل شهر ٌونٌو .2019
شكل ( :)7معدل التضخم فً منطقة الٌورو ()%
ٌونٌو 2019

كافة البنود
األغذٌة ،والكحول ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعـٌة غـٌر المرتبطة بالطاقة
الخدمات

 3.4.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة فً منطقة الٌورو إلى ( )%7.5خالل شهر ماٌو  ،2019وبانخفاض عن
المعدل السائد فً الشهر السابق والبالغ ( ،)%7.6وانخفاض ،أٌضاً ،عن المعدل المناظر فً ماٌو
 2018والبالغ ( .)%8.3وٌعتبر المعدل السائد فً ماٌو  2019األقل منذ ٌولٌو  .2018أما فً
المجموعة األوروبٌة ) (EU28فقد وصل المعدل فً ماٌو  2019إلى ( ،)%6.3وبانخفاض عن
السائد فً الشهر السابق ،إبرٌل ،والبالغ ( ،)%6.4وعن المعدل البالغ ( )%6.9فً ماٌو .2018
وٌعتبر معدل ماٌو  2019األقل منذ ٌناٌر .2000
ووصل عدد العاطلٌن فً ماٌو  2019فً المجموعة األوروبٌة إلى ( )15.653ملٌون ،منهم
( )12.348ملٌون فً منطقة الٌورو ،بالمقارنة مع شهر إبرٌل السابق فقد انخفض عدد العاطلٌن
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بنحو ( )71ألف فً المجموعة األوروبٌة ،وبنحو ( )103ألف فً منطقة الٌورو .أما بالمقارنة مع
ماٌو  2018فقد انخفض عدد العاطلٌن بنحو ( )1.277ملٌون فً المجموعة األوروبٌة،
و( )1.133ملٌون فً منطقة الٌورو.
ووصل أقل معدل بطالة ضمن دول االتحاد ،خالل شهر ماٌو  ،2019فً جمهورٌة الجٌك
( ،)%2.2وألمانٌا ( ،)%3.1وهولندا ( .)%3.3أما أكبر معدل بطالة فقد وصل إلى ()%18.1
فً الٌونان حسب إحصاءات مارس  ،2019وإلى ( )%13.6فً إسبانٌا ،و( )%9.9فً إٌطالٌا.
وٌوضح الشكل ( )8معدل البطالة خالل شهر ماٌو  2019حسب الدول األعضاء.
شكل ( :)8معدل البطالة حسب الدول األعضاء ،والمعدل موسمٌاً،
ماٌو 2019
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