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مقدمة
ٌبدأ تقرٌر شهر مارس  2019بعرض ألهم التطورات االقتصادٌة المحلٌة مستهلا ذلك بتقرٌر
المادة الرابعة لصندوق النقد الدولً عن دولة الكوٌت الصادر حدٌثا ا ،ثم أهم تطورات أسعار صرف
الدٌنار الكوٌتً مقابل أهم ثلث عملت دولٌة ،وسلوك عدد من المتغٌرات النقدٌة ،والمإشرات
الثلث لسوق األوراق المالٌة ،خلل الشهر المذكور ،ثم تغٌرات معدل التضخم خلل شهر فبراٌر
الماضً ،وأهم التطورات النفطٌة (السعر واإلنتاج لدولة الكوٌت) ،وآخر تحدٌثات لمعدل النمو
العالمً وتقدٌرات الطلب والعرض العالمً .بعد ذلك ٌتم التحول إلى التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة
من خلل التعرف على ما ورد فً تقارٌر المادة الرابعة لصندوق النقد الدولً لكل من مملكة
البحرٌن ،وسلطنة عمان .وأخٌراا أهم مستجدات المإشرات االقتصادٌة الكلٌة لكل من الوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة ،واالتحاد األوروبً.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1تقرير الفقرة الرابعة لصندوق النقد الدولي ،الكويت ،إبريل 2019
نظراا لتحسّن أسعار النفط فقد استعاد النمو أهمٌته ،وكذلك وضع الحساب الجاري .وقد ّدر الصدندوق
أن اإلنتاج النفطً ارتفع ،عام  ،2018بنحو ( )%1.2بعد انكماشه عام  ،2017مدع تسدارم معددل
نمددو القطددام اٌددر النفطددً لٌصددل إلددى ( .)%2.5وبعددد تحقٌددق أول عجددس بالحسدداب الجدداري عددام
 ،2016تحقق فائض عام  ،2017وٌقدر هذا الفدائض لعدام  2018بحدوالً ( )%12.7مدن الندات
المحلً اإلجمالً .مدع انخفداض معددل التضدخم إلدى ( )%0.7بسدبب انخفداض إٌجدارات المسداكن،
وأسعار األاذٌة ،وقوة الدٌنار.
ورام التحسن اإلجمالً لوضع المواسنة العامة للدولة إالّ أن الحاجة للتموٌل السالت مرتفعدة .وقد ّدر
الصندوق رصٌد المواسنة اإلجمالً (بعد تحوٌدل حصدة االحتٌداطً مدن إجمدالً اإلٌدرادات،%10 ،
واستبعاد دخل االستثمار) بنحو ( )%-5.2من النات المحلً اإلجمدالً لعدام  2019/2018بعدد أن
كانددت ( )%-17.5عددام  .2016/2015مددع انتعددام لنمددو االئتمددان لعددام  2018بعددد اتجدداب سددابق
للنخفاض .وذلك ٌعود ،ضمن عوامدل أخدر  ،لسٌاسدة بندك الكوٌدت المركدسي الداعمدة للمددخرات
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بالعملة المحلٌة ،ودعم اإلقراض .حٌث رفع البنك معدل "الرٌبو  ،"Repoوكان من نتٌجة ذلدك أن
ارتفعت أسعار الفائدة على اإلقراض المصرفً بؤقل من الفوائدد علدى اإلٌدداعات .وشدهدت قدروض
القطام الخدا

نمدواا وصدل إلدى ( )%4.1فدً دٌسدمبر  2018مدع أهمٌدة خاصدة لقدروض القطدام

العائلً ،والتشٌٌد ،والقطام النفطً.
وعلدى مسدتو مدلاة القطدام المصدرفً وصدلت نسدبة كفاٌدة رأس المدال إلدى ( )%18فدً سددبتمبر
 ،2018مع تحسّن نوعٌة األصدول ،وكدذلك نسدبة السدٌولة ،وانخفداض فدً نسدبة القدروض المتعثدرة
بشكل ملحوظ تارٌخٌاا ،ومع ارتفام فً ربحٌة المصارف.
اآلفاق والمخاطر:
ٌعتقد تقرٌدر الصدندوق بدؤن آفداق النمدو اٌدر النفطدً واعددة وتصدل إلدى ( )%3عدام  ،2019وإلدى
( )%3.5عام  .2020وفً ظل المحافظة على خفض اإلنتاج النفطً واالحتفاظ بنمو اإلنتاج عندد
( )%2عدددام  ،2019و( )%2.5عدددام  ،2020وفقدددا ا لترتٌبدددات أوبدددك .مدددع توقدددع اسدددتقرار معددددل
التضخم عند ( )%2.5خلل ( ،)2020 – 2019فً ظل استرخاا عوامل االنكمام عام .2018
كمددا ٌعتقددد أندده فددً ظددل تعسٌددس النمددو ،واإلنفدداق االسددتثماري ،فبندده هندداك توقددع بانتعددام معدددل نمددو
االئتمان المدعم بوضع السٌولة الجٌد للقطام المصرفً.
أما فً مجال آفاق المالٌة العامة فقد افترض الصندوق سعراا ٌعادل ( )61.5دوالر /برمٌل لسٌنارٌو
السنة المرجعٌة (ٌ )2020/2019نخفض ،بشكل طفٌف ،إلى ( )60.6دوالر /برمٌل خدلل األجدل
المتوسط .وفً ظل توقع العمل بضرٌبة القٌمة المضافة عدام  ،2022/2021والرسدوم علدى التبد
والمشروبات السكرٌة عدام  ،2021/2020وسٌدادة طفٌفدة فدً الرسدوم الحكومٌدة ،وبعدض الترشدٌد
لإلنفدداق الجدداري ،فددً ظددل هددذب االفتراضددات ٌعتقددد التقرٌددر بتحسّددن نسددبة الرصددٌد اٌددر النفطددً
بالمواسندددة ،باسدددتبعاد دخدددل االسدددتثمار ،بمدددا ٌعدددادل ( )%12.5نقطدددة ،كنسدددبة مدددن الندددات المحلدددً
اإلجمالً ،وذلك عند حلول عام  .2025/2024إالّ أنده مدن ناحٌدة أخدر  ،وحسدب توقدع التقرٌدر،
فددبن الرصددٌد اإلجمددالً للمواسنددة سددٌتدهور بحددوالً ( )%9نقطددة ،كنسددبة مددن النددات  ،بفعددل توقددع
انخفاض اإلٌرادات النفطٌة عن المستو السائد عام .2018
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وعند تناول االحتٌاجات التموٌلٌدة ،ضدمن اآلفداق والمخداطر ،فدبن المإشدر الرئٌسدً الخدا

بقٌداس

الرصٌد المالً (بعد استقطام حصة األجٌدال القادمدة ،واسدتبعاد دخدل االسدتثمار) سدٌكون فدً حددود
( )% 12.5مددن الندددات  ،وفددً وضدددع عجددس .األمدددر الددذي ٌسدددتدعً ،حسددب تقددددٌرات الصدددندوق،
احتٌاجات تموٌلٌة تراكمٌة بمبل ( )116ملٌدار دوالر خدلل السدنوات القادمدة (أو مدا ٌعدادل حدوالً
 35.1ملٌددار دٌنددار كددوٌتً) .وأن مصددادر تموٌددل االحتٌاجددات التموٌلٌددة تتددوسم بددٌن السددحب مددن
االحتٌدداطً أوالا ،واالقتددراض المحلددً ،واالقتددراض الخددارجً (الددذي ترتفددع مسدداهمته بدددااا مددن عددام
 2021/2020بالمقارنة مع االقتراض المحلً) .مع تحدٌد لنسبة الدٌن العام منسوبة للندات المحلدً
اإلجمالً على أساس السنة المٌلدٌة لترتفدع تددرٌجٌا ا مدن ( )%14.8فدً السدنة المرجعٌدة ،ولتصدل
إلى ( )%38.4فً آخر سنة من سنوات التوقعات  .2025/2024مع اتجاب نسبة رصدٌد الحسداب
الجاري من النات المحلً اإلجمالً للنخفداض مدن ( )%12.7فدً السدنة المرجعٌدة إلدى ()%5.5
فً عام  ،2025/2024بفعل اتجاب اإلٌرادات النفطٌة للنخفاض كما تمت اإلشارة.
وٌإكد التقرٌر ،ضمن اآلفاق والمخاطر ،علدى أن مصدادر المخداطر تتجسدد فدً مصددرٌن رئٌسدٌٌن
هما :االنخفاض المستدام ألسعار النفط ،والتؤخر فً إجرااات اإلصلح االقتصادي (وٌمسح التقرٌر
كافة مصادر المخاطر فً الملحق  11الخا

فدً مصدفوفة المخداطر) .وتعتمدد آفداق أسدعار الدنفط

علددى مددد اسددتمرار نقدداط التدوتر فددً السٌاسددة التجارٌددة العالمٌددة ،واتجاهددات معدددل النمددو العددالمً،
أساسداا .واآلثددار المحتملددة ال سددلبٌة النخفدداض األسددعار علددى دٌنامٌكٌددات العلقددة مددع الوضددع المددالً
واألداا االقتصددادي الكلددً ،وذلددك مددن حٌددث ،علددى سددبٌل المثددال ،االحتمدداالت علددى تضددخم الحاجددة
للحتٌاجات التموٌلٌة ،وتقٌٌد المتاح للئتمان من التموٌل ،واالنعكاس السلبً علدى نوعٌدة األصدول،
ومددن ثددم اتجدداب منددابع ال سددٌولة للددتقل

 .مددع النتددائ المتعلقددة المترتبددة علددى التددؤخر فددً اإلجددرااات

اإلصلحٌة االقتصادٌة على شكل ما ٌترتدب علدى ذلدك مدن خفدض لمعددالت النمدو ،وارتفدام العجدس
المالً ،وفدً ظدل وضدع اقتصدادي عدالمً ال ٌتسدم باسدتدامة النمدو .األمدر الدذي سدٌرفع المخداطر،
وٌسٌد من تكلفة التموٌل ،وٌرفع السحب من االحتٌاطً .وهدً اتجاهدات ال تخددم أهدداف االسدتدامة
االقتصادٌة.
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وٌتطددرق التقرٌددر ،أخٌددراا ضددمن اآلفدداق والمخدداطر ،إلددى سددعر برمٌددل الددنفط المعتمددد فددً مواسنددة
 55( 2020/2019دوالر/برمٌل) .وٌعتقد التقرٌر بؤنه فً حالة عدم تغٌر المعطٌات األخدر فدبن
ارتفاعدددا ا  /انخفاضدددا ا مقددددارب ( 10دوالر فدددً سدددعر البرمٌدددل) عدددام  2019سدددٌترتب علٌددده ()%5
و( )%6.5مددن النددات المحلددً اإلجمددالً تحسددنا ا  /تدددهوراا فددً أرصدددة الكوٌددت المالٌددة ،والخارجٌددة
بالمقارنة مع سنة المرجعٌة (.)2019/2018
مناقشة السٌاسات:
ٌتناول تقرٌر الصندوق السٌاسات المقترحة (علما ا بؤن التقرٌر قد عرض فً الملحق  Iمسدحا ا بمدا تدم
اقتراحه من سٌاسات ضمن تقرٌرب لعام  ،2017وتقٌٌما ا لما تم األخذ به من هذب المقترحات) ،ضمن
خمسدة محداور ،هددً :دعدم االسدتدامة المالٌددة طوٌلدة األجدل ،وتعسٌددس السٌاسدات ،وحماٌدة االسددتقرار
المالً ،ودعم قٌادة القطام الخا

للنمو ،واإلحصااات.

وضمن المحور األول هناك توجه ألولوٌة ترشٌد اإلنفاق الجاري ،ثم تعسٌس اإلٌرادات اٌر النفطٌة.
وفددً ظددل صددعوبة ترشددٌد األجددور ( %17مددن النددات ) ،واإلعانددات ( ،)%4.5والتحددوٌلت ()%9
حالٌاا ،اقترح الصندوق خطة لقفل مصادر إسااة استخدام التحوٌلت ،وتحدٌث آلٌة عمل المشدترٌات
الحكومٌة ،وتحدٌد المنح حسب أولوٌة قطاعٌة ،وتحسٌن اختٌار المشدروعات االسدتثمارٌة وتنفٌدذها.
وضدمن هدذا المحددور شددد التقرٌدر علددى حاجدة الدولددة إلصدلحات جوهرٌدة وعمٌقددة لضدمان تددوفٌر
مدددخرات ملئمددة للجٌددال القادمددة .والسال رصددٌد المواسنددة اٌددر النفطددً أق دل بكثٌددر مددن الرصددٌد
اللسم لضمان مساواة مستو الرفاب الحالً مع ذلك الخا

باألجٌال القادمة (تصل هذب الفجوة إلى

 %11.6من النات المحلً اٌر النفطدً عدام ( )2024تدم عدرض الحسدابات الخاصدة بهدذب الفجدوة
بالملحق رقم .)III
وفً محور تعسٌس إطار السٌاسات أ ّكد التقرٌر على أن االهتمام بالحوكمة المالٌة سٌساهم فً تحسٌن
النتددائ االقتصددادٌة الكلٌددة .وقددد بددارك الصددندوق خطددوات السددلطات المعنٌددة فددً تبنددً تنفٌددذ نظددام
اإلحصااات المالٌة ) (GFSلعام  ،2014وشجّ ع السلطات على أهمٌة المسٌد من الشفافٌة فً إدارة
العوائد النفطٌة والح ّد من اإلنفاق خارج المٌسانٌة .مع أهمٌة العمل بالمواسندة متوسدطة األجدل للحد ّد
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مددن اإلنفدداق المددرتبط بالدددورة االقتصددادٌة  ،Pro-cyclicalوأهمٌددة االلتددسام بؤهدددافها والددربط مددع
أهداف السٌاسة المالٌة طوٌلة األجل .وأبدت السلطات المحلٌة رابة فدً التعداون مدع الصدندوق فدً
مجدال تحدٌدد خٌدارات "القواعدد المالٌدة  ."Fiscal Rulesورحّ دب الصدندوق ،أٌضدا ا ببنشداا لجندة
إدارة األصددول والخصددوم بددٌن وسارة المالٌددة ،وبنددك الكوٌددت المركددسي ،والهٌئددة العامددة للسددتثمار،
وشركة البترول الكوٌتٌة.
وعن المحور الثالث ،حماٌة االستقرار المالً ،فبن "برنام تقٌٌم القطام المالً ٌ ،"FSADشٌر فً
حالة دولة الكوٌت ،إلى تكٌّف البنوك مع مختلف سٌنارٌوهات اختبار الضغوط .إالّ أن مصادر القلق
ٌنبع من تر ّكس القروض ،ومصددر الودائدع مدن كبدار المدودعٌن ،ودرجدة انكشداف النظدام المصدرفً
خاصة فً حالة القطام العقاري ،وحالة ترابط  Interconnectednessالنظام المالً .مع تثمٌن
الصددندوق لجهددود بنددك الكوٌددت المركددسي فددً مجددال ضددمان التددواسن بددٌن االسددتقرار المددالً ،ونمددو
االئتمان.
وٌإكد التقرٌر ،فً محور السٌاسات المقترحة الرابع ،على قٌادة القطام الخدا

للنمدو وأهمٌدة دعدم

هذا التوجه ،باعتبار ذلك ،من وجهة نظر الصندوق ،البدٌل الوحٌد الستٌعاب العمالة المواطنة .وأن
هذا القطام من المفتدرض أن ٌسدتوعب حدوالً ( )99ألدف مدن المدواطنٌن ،خدلل الخمدس السدنوات
القادمة الداخلٌن لسوق العمل .وٌدثمّن التقرٌدر الجهدود التدً بدذلت ،والتدسال ،فدً مجدال تدوفٌر بٌئدة
األعمال المناسبة ،ومعالجة مواطن قصور العدٌد من مإشرات ممارسة األعمال .وتهدف الحكومة،
فددً هددذا المجددال إعطدداا دفعددات لتعسٌددس الدددور التنافسددً لمشددروعات القطددام الخددا
الشراكة .وذلك فً ظل اهتمام خا

 ،ومشددروعات

ببرام التدرٌب المهنً ،والتعلدٌم ،ورفدع المهدارات .كمدا أن

هندداك اهتمامددا ا بالمشددروعات الصددغٌرة والمتوسددطة وإعددادة تعرٌفهددا حسددب عدددد العدداملٌن وحجددم
األصول ،ودور سوق األوراق المالٌة لمعاملة هذب النوعٌة من المشروعات من خلل منصّة خاصة
لددرإوس أمددوال هددذب المشددروعات .وٌتوقددع الصددندوق أندده مددن خددلل االهتمددام بالقطددام الخددا
واالستثمارات المعسسة للنمو ،والحر

،

علدى تطبٌدق مبدادل الحوكمدة ،سدوف ٌرتفدع النمدو الحقٌقدً

الكامن للقطام اٌر النفطً من ( )%4حالٌا ا إلى (.)%5
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وأخٌددراا تشددٌر مقترحددات السٌاسددات إلددى اإلحصددااات ودور اإلدارة المركسٌددة لإلحصدداا فددً هددذا
المجدال .وٌشدٌد التقرٌدر بدددور اإلدارة فدً تدوفٌر اإلحصدااات الربعٌددة للندات  ،ودورهدا فدً تحسددٌن
منهجٌة التحركات الكمٌة لإلعانات الموجهة للمنتجات ،ضمن الحسابات القومٌة .وٌوصً التقرٌدر،
هنا ،بؤهمٌة دعم اإلدارة وبناا قدراتها.
تقٌٌم بعثة الصندوق:
تتلخ

محداور هدذا التقٌدٌم فدً :أوالا ،اسدتمرار المخداطر المرتبطدة بعوامدل عددم التؤكدد مدن أسدعار

الدنفط رادم تحسّدن األداا االقتصدادي .ثانٌداا ،حاجدة الدولددة لتقلٌدل االعتمداد علدى الدنفط وبنداا قطددام
خا

قادر على استٌعابه العمالة .ثالثاا ،أهمٌة الوصول إلى إجمام على الحسمة الخاصة باإلصلح

االقتصادي .رابعااٌ ،ضمن الوصول إلصلح المالٌة العامة بشكل أساسً ،تحقٌدق مددخرات ملئمدة
للجٌال القادمة .خامساا ،تعتبر المواسنة متوسطة األجل متطلب أساسدً لضدمان مصدداقٌة السٌاسدة
المالٌة .سادساا ،أهمٌة تحقٌق المسٌد فدً الحوكمدة المالٌدة (علدى شدكل مسٌدد مدن الشدفافٌة ،وتحددٌث
نظم المشترٌات ،وتطوٌر كفااة اإلنفاق) .ثامناا ،تعتبر المسٌد من اإلصلحات المإسسٌة والتشرٌعٌة
أمراا مهما ا لتعسٌس إدارة الددٌن .تاسدعاا ،السالدت إدارة سدعر الصدرف المتبعدة حالٌدا ا ملئمدة لظدروف
إدارة االقتصدداد الكلددً .عاشددراا ،أهمٌددة اسددتمرار تكٌددف القطددام المددالً والمصددرفً تحددت قٌددادة بنددك
الكوٌت المركسي .الحادي عشرٌ ،عتمد تطور القطام الخا

ونموب علدى مدد التقددم المحقدق فدً

مجال تحسٌن مناخ االستثمار .وأخٌرااٌ ،قترح الصندوق أن تدتم مشداورات المدادة الرابعدة ،والتقرٌدر
الصادر ،عنها ضمن دورة أمدها ( )12شهر.
 2.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الدوالر األمرٌكً أول شهر مارس  2019إلى
( )303.45فلس مقابل ( )304.2فلس نهاٌة الشهر ،أي بنسبة ارتفام ( .)%0.24ووصل أعلى
سعر صرف إلى ( )303.85فلس وأدنى سعر ( )303.15فلس .وٌوضح الشكل ( )1تطور هذا
السعر خلل الشهر المذكور.
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شكل ( :)1تطور سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الدوالر األمرٌكً
خلل شهر مارس 9112

أما فٌما ٌخ

سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الٌورو ،فقد وصل أول شهر مارس  2019إلى

( )345.220فلس ،وآخر الشهر إلى ( )341.510فلس ،أي بنسبة انخفاض ( .)%1.0ووصل
أعلى سعر صرف خلل الشهر إلى ( )346.334فلس .وٌوضح الشكل ( )2تطور سعر صرف
الدٌنار الكوٌتً مقابل الٌورو خلل الشهر المذكور.
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شكل ( :)9تطور سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الٌورو
خلل شهر مارس 9112

أما سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الجنٌه االسترلٌنً فقد وصل أول شهر مارس  2019إلى
( )400.842فلس ،مقابل ( )396.844آخر الشهر ،أي بنسبة انخفاض بلغت (.)%0.99
ووصل أعلى سعر خلل الشهر إلى ( )403.676فلس .وٌوضح الشكل ( )3تطور سعر صرف
الدٌنار الكوٌتً مقابل الجنٌه االسترلٌنً خلل الشهر المذكور.
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شكل ( :)3سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الجنٌه االسترلٌنً
خلل شهر مارس 9112

 3.1التطورات النقدية وسوق األوراق المالية
أوضحت عٌّنة من المإشرات النقدٌة لشهر فبراٌر مقارنة مع شهر ٌناٌر  ،2019تفاوت سلوك هذب
المتغٌرات خلل الفترة المذكورة .فقد ارتفع العرض النقدي ) ،(M2بشكل متواضع ( .)%0.2مع
ارتفام متواضع فً ودائع القطام الخا

بالعملة المحلٌة (ٌ )%0.05قابله ارتفام بودائع هذا

القطام بالعملت األجنبٌة بنسبة ( .)%0.6فً حٌن شهدت التسهٌلت االئتمانٌة ،إجماالا ،نمواا
سالبا ا ( .)%6.6-وٌعكس هذا االنخفاض اتجاب مكونات هذب التسهٌلت (التجارة ،والصناعة،
والتشٌٌد ،والسراعة ،والمإسسات المالٌة اٌر المصرفٌة ،والتسهٌلت الخاصة ،والخدمات العامة)
إلى االنخفاض بنسب متفاوتة .مع اتجاب مكونات العقار ،والنفط ،وإلى حد ما الخدمات العامة،
واألخر  ،نحو االرتفام .أما فٌما ٌخ

إصدار السندات الحكومٌة والتورق فقد ظلت كما هً

خلل الشهرٌن المذكورٌن .وكذلك الحال مع أسعار الفائدة على الودائع بآجال شهر ،وثلثة أشهر،
وستة أشهر ،وسنة .وٌوضح الجدول ( )1تطور هذب المإشرات النقدٌة بٌن شهري ٌناٌر وفبراٌر
.2019
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جدول ( :)1بعض المإشرات النقدٌة (ٌناٌر – فبراٌر )2019
يناير 2019

فبراير 2019

التغير ()%

البند

387597.0

3876809

0.2

ودائع القطام الخا

بالعملة المحلٌة (ملٌون دٌنار)

367854.7

367875.0

0.05

ودائع القطام الخا

بالعملة االجنبٌة (ملٌون دٌنار)

27690.1

27708.4

0.6

27499.1

27332.2

-6.6

التجارة

394.9

246.1

-37.6

الصناعة

81.6

103.4

26.7

تشٌٌد

163.0

136.8

-16.0

سراعة

3.7

2.2

-40.0

مإسسات مالٌة اٌر مصرفٌة

87.8

59.3

-32.4

تسهٌلت خاصة

741.2

723.3

-2.4

العقار

825.4

875.0

6.0

النفط

43.4

47.3

8.9

خدمات عامة

24.3

0.7

-0.009

أخر

133.6

138.1

3.3

سندات البنك المركسي والتورّق (ملٌون دٌنار)

27988.0

27988.0

0

إجمالً موجودات بنك الكوٌت المركسي (ملٌون دٌنار)

107862.3

107894.7

0.29

عرض النقود ()M2

التسهٌلت االئتمانٌة (ملٌون دٌنار)

أسعار الفائدة على الودائع ألجل (:)%
شهر

2.750

2.750

0

 3أشهر

2.883

2.883

0

 6أشهر

3.008

3.008

0

 12شهر

3.133

3.133

0

وبقدر تعلّق األمر بالتطورات الخاصة بسوق األوراق المالٌة ،فقد شهدت المإشرات الثلث للسوق:
الرئٌسً ،واألول ،والعام ،اتجاها ا تصاعدٌا ا خلل شهر مارس  ،2019بالمقارنة مع شهر فبراٌر
السابق .وٌعكس هذا التطور القو

الشرائٌة ،وكذلك حالة التجمٌع التً تركست على حسمة من

األسهم القٌادٌة والتشغٌلٌة .علما ا بؤن مإشر السوق األول قد أالق عند ( ،)57986.87وبارتفام
( )504.68نقطة عن شهر فبراٌر  .2019وأالق مإشر السوق العام عند ( )57617.82نقطة،
والذي ٌعتبر أعلى مستو إالق منذ العمل بتقسٌم السوق فً إبرٌل .2018
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أما على مستو األداا القطاعً فقد شهدت أكبر "كمٌة" تداول فً القطام المصرفً ()%40.3
من إجمالً التداول البال

( ،)376517875.533ثم العقار ( ،)%23.9والخدمات المالٌة

( ،)%22.9والصناعة ( .)%3.9أما من حٌث "قٌمة" التداول ،والبال (،)81771927114.201
فقد تركس فً القطام المصرفً أٌضا ا ( %72.5من إجمالً التداول) ،ثم الخدمات المالٌة
( ،)%8.8ثم الصناعة ( ،)%5.5ثم االتصاالت ( ،)%5.0والعقار (.)%4.9
أما عن "الصفقات" ( ،)1207443فقد تركست أٌضا ا فً القطام المصرفً ( %37.2من إجمالً
الصفقات) ،ثم الخدمات المالٌة ( ،)%20.2ثم العقار ( ،)%17.8والصناعة (،)%9.4
واالتصاالت ( .)%5.7وٌوضح الشكل ( )4تطور سلوك المإشرات الثلث لسوق األوراق المالٌة
خلل شهر مارس .2019
شكل ( :)4سلوك المإشرات الثلثة لسوق األوراق المالٌة
مارس 9112
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 4.1معدل التضخم
وصل معدل التضخم (الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن  )100 = 2013خلل شهر فبراٌر
 2019إلى ( )113.5وبنسبة تغٌّر ،باتجاب االرتفام ،شهرٌا ا بالمقارنة مع ٌناٌر ( ،)%0.09وبنسبة
تغٌر سنوي ،بالمقارنة مع فبراٌر  ،2019وصلت إلى ( .)%0.62وشهدت كافة المجموعات
السلعٌة والخدمٌة ،شهرٌاا ،ارتفاعا ا متفاوتا ا (ماعدا األاذٌة والمشروبات التً شهدت انخفاضا ا بنسبة
 .)%0.19وبل أكبر ارتفام نسبً فً االتصاالت (ٌ ،)%0.56لٌه الترفٌه والثقافة (.)%0.19
أما على المستو

السنوي فقد شهدت كافة المجموعات ارتفاعا ا متفاوتا ا (ماعدا خدمات السكن،

والمطاعم والفنادق ،والسلع والخدمات المتنوعة ،التً شهدت انخفاضا ا نسبٌا ا بل
و ،%0.17و ،%0.46على التوالً).

%1.19

وٌوضح الجدول ( )2تطور الرقم القٌاسً ألسعار

المستهلكٌن خلل شهري ٌناٌر وفبراٌر  ،2019والتطور سنوٌاا ،أٌضاا.
جدول ( :)2األرقام القياسية ألسعار المستهلكين حسب المجموعات األساسية
()100 = 2013
المجموعات الرئيسية

االوزان

فبراير
2018

يناير
2019

فبراير
2019

الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك
األاذٌة والمشروبات
السجائر والتب
الكساا وملبوسات القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنسلٌة ومعدات الصٌانة
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفٌهٌة والثقافٌة
التعلٌم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناا األاذٌة و المشروبات
باستثناا خدمات السكن

1000
167.06
3.33
80.33
332.12
114.33
14.8
75.42
39.77
38.45
41.86
34.15
58.38
832.94
667.88

112.8
107.1
116
105.4
117.4
115.8
103.7
118.6
101.1
103.7
117.9
121.1
107.7
114
110.5

113.4
107.7
130.5
105.6
116
118.5
107
121
106.7
105.9
120.7
120.9
107
114.6
112.2

113.5
107.5
130.6
105.6
116
118.7
107.1
121.1
107.3
106.1
120.7
120.9
107.2
114.7
112.2

باستثناا األاذٌة و السكن

500.82

111.7

113.6

113.8
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نسبة التغير ()%
السنوية
الشهرية
0.62
▲ 0.09
0.37
▼ -0.19
12.59 ▲ 0.08
0.19
0
-1.19
0
2.5
▲ 0.17
3.28
▲ 0.09
2.11
▲ 0.08
6.13
▲ 0.56
2.31
▲ 0.19
2.37
0
-0.17
0
-0.46 ▲ 0.19
0.61
▲ 0.09
1.54
0
0.18

▲

1.88

▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲

 5.1التطورات النفطية
ارتفع ،خلل شهر مارس  ،2019السعر المرجعً لسلة أوبك بنحو ( )2.54دوالر ،أو ()%4
شهرٌاا ،لٌصل إلى ( )66.37دوالر /برمٌل .ولٌعكس ذلك نتائ

اتفاق أوبك بخفض اإلنتاج،

بالمشاركة مع بلدان اٌر أعضاا فً أوبك .أما على إنتاج أوبك فقد بل ( )30.022ملٌون
برمٌلٌ/وم فً مارس  ،2019وبانخفاض قدرب ( )534ملٌون برمٌلٌ /وم عن شهر فبراٌر
.2019
ووصل ،على مستو دولة الكوٌت ،سعر برمٌل النفط المص ّدر ،خلل شهر مارس  ،2019إلى
( )66.68مقارنة مع ( )63.93خلل شهر فبراٌر السابق ( .)%4.31فً حٌن وصل مستو
إنتاج الدولة ( )2.713ملٌون برمٌلٌ /وم لشهر مارس ،مقارنة مع ( )27707ملٌون برمٌلٌ /وم
لشهر فبراٌر ،أي بانخفاض ( )6ألف برمٌلٌ /وم (.)%0.22
وقد ساهم ،باإلضافة إلى عامل خفض اإلنتاج النفطً على مستو أوبك ،خفض المخسون النفطً
األمرٌكً فً تحسن أسعار النفط ،المشار إلٌه أعلب .باإلضافة إلى انخفاض تقدٌرات اإلنتاج
النفطً األمرٌكً ،رام هامشٌتها .وساهم كذلك ضعف العرض النفطً للمملكة المتحدة لثلث أشهر
متصلة .باإلضافة إلى تدهور اإلنتاج النفطً فً فنسوٌل ،وكذلك إٌران .وساهم رفع الطلب
العالمً ،خاصة الصٌن وبشكل خا

طلب مصافً النفط .على أن ٌنعكس أي تطور إٌجابً فً

ح ّل الخلف التجاري الصٌنً /األمرٌكً على تحسن الطلب مستقبلا.
وتوضح األشكال ( )5و ( )6تطور سعر نفط الكوٌت المص ّدر ،وكذلك مستو
خلل العام الماضً المنتهً فً مارس .2019
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اإلنتاج النفطً،

شكل ( :)5تطور اإلنتاج النفطً لدولة الكوٌت
أبرٌل  - 2018مارس 2019
(ملٌون برمٌلٌ/وم)

شكل ( :)6تطوّ ر سعر برمٌل النفط الكوٌتً المص ّدر
إبرٌل  - 2018مارس 2019
(دوالر/برمٌل)
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وبقدر تعلّق األمر بتطور عدد الح ّفارات ،خلل شهر مارس  ،2019فقد شهد العالم انخفاضا ا ٌق ّدر
بحوالً ( )92ح ّفارة ،وعلى مستو البلدان اٌر األعضاا فً أوبك انخفاض بنحو ( )95ح ّفارة،
وانخفاض منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة بحوالً ( )100حفّارة .أما على مستو دول أوبك
فقد ارتفعت بحوالً ( )3حفّارة .وتر ّكس االرتفام فً نٌجٌرٌا ( 8ح ّفارات) ،ولٌبٌا ( 6حفّارات) ،مع
انخفاض العدد فً فنسوٌل ( 5حفّارة) ،والكوٌت ( 3حفارة) ،واإلكوادور والسعودٌة واإلمارات (1
لكل منهم.
 6.1تقرير أوبك
السال تقدٌر معدل النمو االقتصادي العالمً عند قٌمته البالغة ( )%3.6لعام  ،2018مع تعدٌل
المعدل لعام  ،2019انخفاضاا ،لٌكون ( )%3.2بدالا من ( ،)%3.3الوارد فً تقرٌر شهر فبراٌر
 .2019وٌعود هذا التخفٌض النخفاض معدل النمو الخا

بـ "منظمة التعاون االقتصادي

والتنمٌة" .مع بقاا معدل النمو المتوقع للوالٌات المتحدة بدون تغٌٌر ( )%2.9لعام ،2018
وخفض المعدل لعام  2019لٌكون ( )%2.4بدالا من ( .)%2.5وبقاا معدل نمو منطقة الٌورو،
لعام  ،2018بدون تغٌٌر ( ،)%1.8وخفض المعدل لعام  2019إلى ( )%1.2بدالا من (.)%1.3
مع خفض معدل نمو الٌابان ،لعام  ،2019من ( )%0.7إلى ( ،)%0.6مقارنة مع ( )%0.8لعام
 .2018مع بقاا معدالت نمو البلدان اٌر األعضاا فً أوبك بدون تغٌٌر لعامً  2018و .2019
وكذلك الحال مع معدل النمو الهندي )%7.3( ،لعام  2018و ( )%7.1لعام  .2019ونفس
الشًا بالنسبة للبراسٌل حٌث بقً معدل نموها لعام  2019عند ( ،)%1.8و( )%1.1لعام
 .2018وبقاا معدل نمو االتحاد الروسً عند ( )%1.6لعام  ،2019ورفع معدل النمو لعام
 2018لٌكون (.)%2.3
وكما تم إعادة النظر بمعدل نمو الطلب العالمً على النفط ،باتجاب االنخفاض ،بنحو ( )20ألف
برمٌلٌ /وم مقارنة بتقدٌرات شهر فبراٌر السابق  .2019وذلك بفعل ضعف طلب بعض أعضاا
منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة .وشهدت تقدٌرات الطلب العالمً على النفط ،عام ،2018
ارتفاعا ا بنحو ( )1.4ملٌون برمٌلٌ/وم ،على أساس سنوي ،لتصل إلى ( )98.70ملٌون برمٌلٌ/وم.
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مع خفض تقدٌرات الطلب لعام  2019بنحو ( )30ألف برمٌلٌ/وم .وعلٌه فبن إجمالً الطلب على
النفط لعام  2019سٌكون ( )99.1ملٌون.
أما فً جانب العرض العالمً من النفط للبلدان اٌر األعضاا فً أوبك ،فقد تم إعادة تقدٌر نمو هذا
العرض ،فً تقرٌر شهر مارس 2018 ،باتجاب االرتفام بنحو ( )0.16ملٌون برمٌلٌ/وم مقارنة
بشهر فبراٌر  ،2019لٌصل العرض فً مجموعة هذب البلدان إلى ( )62.37ملٌون برمٌلٌ/وم.
وتعود إعادة النظر بهذا التقدٌر ،لتلك البلدان ،إلى رفع عرض تقدٌرات المملكة المتحدة ،والبراسٌل،
والصٌن.

مع أهمٌة مخرجات نمو العرض فً الوالٌات المتحدة ،وكندا ،وروسٌا ،والمملكة

المتحدة ،وكاساخستان ،وقطر .مع توقع انخفاض العرض النفطً فً المكسٌك ،والنروٌ  ،وفٌتنام.
أما توقعات العرض لعام  ،2019الواردة فً تقرٌر شهر مارس ،والخاصة بالبلدان اٌر األعضاا
فً أوبك ،فقد تمت إعادة التقدٌر باتجاب الخفض بنحو ( )0.6ملٌون برمٌلٌ/وم .وذلك بسبب أعمال
الصٌانة فً كاساخستان ،والبراسٌل ،وكندا .والتً تم تعوٌضها برفع تقدٌرات الوالٌات المتحدة،
وروسٌا .وعلٌه بل إجمالً العرض النفطً للدول اٌر األعضاا فً أوبك نحو ()64.54
برمٌلٌ/وم لعام  ،2019بقٌادة كل من :الوالٌات المتحدة ،والبراسٌل ،والمملكة المتحدة ،وأسترالٌا،
واانا .مع تقدٌر نمو إنتاج أوبك من السوائل اٌر التقلٌدٌة والغاس الطبٌعً المسال بحوالً ()0.04
ملٌون برمٌلٌ /وم عام  ،2018و( )0.09ملٌون برمٌلٌ /وم لعام  .2019وٌوضح الجدول ()3
ملخ

معدالت النمو االقتصادي ،والطلب والعرض العالمً من النفط لعامً  ،2018و2019

حسب آخر تحدٌث وارد فً تقرٌر أوبك لشهر مارس .2019
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جدول ( :)3توقعات معدل النمو ،والطلب والعرض العالمً من النفط
لعامً  2018و 2019
معدل النمو (:)%

2018
2019

العالم

منظمة التعاون
االقتصادي

الواليات
المتحدة

اليابان

منطقة
اليورو

الصين

الهند

3.6
3.2

2.3
1.7

2.9
2.4

0.8
0.6

1.8
1.2

6.6
6.1

7.3
7.1

العرض والطلب العالمً من النفط:

الطلب العالمي
عرض البلدان غير األعضاء في أوبك
الغاز الطبيعي المسال :أوبك
الفرق

2018

2019

2019/2018

98.7
62.4
5.0
31.4

99.9
64.5
5.1
30.3

1.2
2.2
0.1
-1.1

المصدر :تقرٌر أوبك ،مارس .2019

ثانياً :التطورات االقتصادية الخليجية
 1.2البيان الصحفي لبعثة صندوق النقد الدولي لمملكة البحرين
أشارت بعثة الصندوق ،بعد انتهاا فترة سٌارتها للبحرٌن  ،2019 ،3/3 – 2/19إلى ضعف
النشاط االقتصادي لمملكة البحرٌن عام  .2018مع إشارة توقعات الصندوق لضعف النات
النفطً ،بنسبة ( ،)%1.2مع تباطإ النات اٌر النفطً إلى ( .)%2.5وذلك بسبب تباطإ نمو
أنشطة التجسئة ،والضٌافة ،والخدمات المالٌة .إال ّ أن تموٌل مجلس التعاون للمشروعات بمملكة
البحرٌن ،قد ساهم فً دعم نمو قطام التشٌٌد ،عام  .2018وق ّدر الصندوق معدل النمو للعام
المذكور بحوالً ( ،)%1.8مع ارتفام معدل التضخم إلى ( )%2.1بسبب ارتفام أسعار المواد
الغذائٌة ،والنقل ،أساساا .وكان الرتفام أسعار النفط ،باإلضافة إلى ترشٌد دعم المرافق العامة،
وتطبٌق رسوم جدٌدة ،األثر فً خفض عجس المواسنة اإلجمالً ،عام  2018لٌصل إلى ()%11.7
من النات المحلً اإلجمالً بالمقارنة مع  %14.2عام .2017
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إالّ أن الدٌن العام شهد ارتفاعا ا لٌصل إلى ( )%93من النات  ،كما اتسع عجس الحساب الجاري
لٌصل إلى  %5.8من النات  ،مع استمرار االنخفاض فً االحتٌاطً (لٌغطً شهر واحد فقط من
الواردات اٌر النفطٌة نهاٌة .)2018
وٌتوقع الصندوق أن ٌستمر معدل النمو عند ( )%1.8عام  .2019وقد ساهم "برنام التواسن
المالً" ،اعتماداا على مرجعٌة مواسنة  ،2020/2019بوضع إطار لوقف التدهور فً االحتٌاطٌات
الوقائٌة المالٌة والخارجٌة منذ عام  .2014وشمل هذا اإلطار العمل بضرٌبة القٌمة المضافة بدااا
من ٌناٌر  ،2019وكذلك العمل على استرداد تكلفة المرافق ،والعمل على إصلح الدعم .وٌتوقع
أن ٌساهم هذا البرنام فً خفض العجس ،إال ّ أنه ال ٌتوقع لل ّدٌن العام االنخفاض ،بل االرتفام.
األمر الذي ٌستلسم المسٌد من اإلصلحات االقتصادٌة.
ومن معالم جهود اإلصلح المقبلة ،كما ٌقترحها الصندوق ،العمل بضرٌبة دخل الشركات ،وإصلح
اإلنفاق العام مع حماٌة للفئات الدخلٌة األقل دخلا .كما أنه من المتوقع أن ٌساهم برنام التقاعد
االختٌاري فً تقلٌل اإلنفاق على األجور بالقطام العام فً األجل المتوسط .وٌثنً التقرٌر على
الجهاس المصرفً من حٌث االستقرار ،والرقابة ،والتنظٌم ،واستمرار العمل على مكافحة اسٌل
األموال.
وٌح ّفس الصندوق على دعم النمو الشامل ،ومواصلة تنوٌع مصادر الدخل ،من خلل قطام خا
ٌتصف بالدٌنامٌكٌة ،مع إعادة النظر بدور الحكومة ،من دون اإلضرار بتوفٌر الخدمات العامة
الضرورٌة .كما ٌرحّب الصندوق بجهود التركٌس على التعلٌم المهنً والتدرٌب ،فً ظل التطور
التكنولوجً المتسارم .كما أن اإلصلح المإسسً ٌمكن أن ٌسهم فً سٌادة تحسٌن وتحفٌس
االستثمار الخا
الخا

 .باإلضافة إلى دور الشركات الصغٌرة والمتوسطة فً رفع مساهمة القطام

.
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 2.2البيان الصحفي لبعثة صندوق النقد الدولي لسلطنة ُعمان
أعلن الصندوق ،ضمن بٌانه ،بعد سٌارته لسلطنة عُمان ،2019 ،4/8 – 3/26 ،بؤن النشاط
االقتصادي للسلطنة ٌشهد انتعاشا ا تدرٌجٌاا .وبعد أن شهد معدل النمو الحقٌقً ،اٌر النفطً،
انخفاضا ا عام  ،2017لٌصل إلى ( ،)%0.5بدأ باالرتفام لٌصل إلى ( )%1.5عام  .2018وقد
ساهم تحسن سعر النفط برفع معدل النمو اإلجمالً لٌصل إلى ( ،)%2.2كما أنه من المتوقع
استمرار ارتفام معدل النمو اٌر النفطً لٌصل إلى ( )%4فً ظل استمرار جهود التنوٌع.
وتظهر البٌان ات إلى حدوث تطور إٌجابً فً رصٌد المواسنة "اإلجمالً" من حٌث انخفاض العجس
من ( )%13.9من النات اإلجمالً المحلً عام  2017إلى ( )%9عام  .2018ورام ذلك ،كما
ٌشٌر البٌان ،لم ٌكن تنفٌذ المواسنة أمراا سهلا .حٌث تم تجاوس فً اإلنفاق ،وتراخً فً أداا العوائد
الضرٌبٌ ة بالمقارنة مع تقدٌرات المواسنة .ورام تحسن الرصٌد "األولً" اٌر النفطً للمواسنة
لعدة سنوات ،إالّ أنه شهد تراجعاا ،بفعل تنامً اإلنفاق .وٌتوقع الصندوق انخفاض آخر فً عجس
المواسنة "اإلجمالً" إلى ( )%8من النات بسبب العمل على خفض اإلنفاق (لتعوٌض انخفاض
أسعار النفط) ،والعمل بالضرائب االنتقائٌة ،والتطبٌق المسمع لضرٌبة القٌمة المضافة .إال ّ أن
الصندوق ٌشٌر ،بنفس الوقت ،إلى احتمال ارتفام العجس ،الحقاا ،بسبب انخفاض سعر النفط،
واالرتفام المتوقع ألسعار الفائدة ،وارتفام التعرض للصدمات.
وفً ظل هذب الظروف ٌإكد الصندوق على أهمٌة استدامة جهود الضبط المالً ،السٌما أهمٌة ضبط
األجور ،والدعم ،ورفع كفااة االستثمارات العامة ،وتعبئة المسٌد من اإلٌرادات اٌر النفطٌة .ومن
ناحٌة أخر  ،إٌجابٌةٌ ،شٌر البٌان إلى تطور االحتٌاطٌات الدولٌة فً البنك المركسي بحوالً
( )1.3ملٌار دوالر لتصل إلى ( )17.4ملٌار دوالر .باإلضافة ما توفرب األصول الحكومٌة فً
"صندوق االحتٌاطً العام" ،الصندوق السٌادي ،من هامم أمان .مع استمرارٌة ملئمة سٌاسة
سعر الصرف المتبعة حالٌاا ،الربط بالدوالر ،للوضام االقتصادٌة السائدة حالٌاا.
وٌركس البٌان على أهمٌة تشجٌع االستثمار الخا

 ،وتضٌف الفجوة بٌن مساٌا سوق العمل الخا

والعام ،واستمرار جهود التدرٌب وإعادة تؤهٌل قوة العمل ،وٌثمّن البٌان اإلصلحات المهمة فً
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مجال القانون التجاري والتحكم ،وإصدار التراخٌ
 "2040والخا

 .مع الدور اإلٌجابً لما ورد فً "رإٌة عمان

بالمالٌة العامة .مع أهمٌة إسالة العقبات أمام االستثمار األجنبً المباشر ،والقٌود

التجارٌة ،وتعجٌل جهود التنوٌع من خلل برنام "سٌادة الصادرات اٌر النفطٌة".
ثالثاً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.1.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع معدل النمو الحقٌقً للنات المحلً اإلجمالً ،فً الربع الرابع من عام  ،2018لٌصل إلى
( .)%2.2وذلك وفقا ا للتقدٌر "الثالث" الصادر من مكتب التحلٌل االقتصادي .علما ا بؤن هذا المعدل
وصل إلى ( )%3.4فً الربع الثالث من نفس العام .وبالمقارنة مع التقدٌرات "األولٌة" الصادرة
سابقاا ،كان معدل النمو ( .)%2.6وقد انخفضت مساهمة كل من :االستهلك الخا

 ،واإلنفاق

الحكومً على مستو الوالٌة والمحلٌات ،واالستثمار الثابت اٌر السكنً ،ضمن التقدٌر "الثالث"
مقارنة مع التقدٌر السابق "األولً" .وكذلك انخفضت مساهمة الواردات .وٌوضح الشكل ( )1معدل
النمو الحقٌقً للربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث .2018
شكل ( :)1معدل النمو الحقٌقً للربع الرابع ،بالمقارنة مع الربع الثالث )%( 2018
2018 – 2015
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 2.1.3معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،فً المناطق الحضرٌة والمعدل موسمٌاا ،بنحو ()%0.4
فً مارس  ،2019وبعد ارتفاعه ( )%0.2فً فبراٌر من نفس العام .وساهم ارتفام أسعار الطاقة
بنسبة ( )%3.5والذي ّ
ٌمثل حوالً ( )%60من ارتفام الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن خلل
شهر مارس  .2019وقد ارتفعت أسعار الكاسولٌن بشكل حاد ،كما ارتفعت أسعار الكهرباا،
أٌضا ا ،مع انخفاض أسعار الغاس الطبٌعً .كذلك شهدت أسعار األاذٌة ارتفاعا ا فً مارس.
أما الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،ماعدا األاذٌة والطاقة ،فقد ارتفع بنحو ( )%0.1فً مارس،
وهً نفس السٌادة فً فبراٌر  .2019ومن ضمن أسعار المجموعات التً ارتفعت هً :المسكن،
والرعاٌة الصحٌة ،والسٌارات الجدٌدة ،والترفٌه ،والتعلٌم ،والتب  .مع انخفاض أسعار الملبس،
والسٌارات المستعملة ،وشاحنات النقل ،وتذاكر الطٌران .وٌوضح الشكل ( )2التغٌّر النسبً
الشهري فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن فً المناطق الحضرٌة ،خلل فترة السنة الماضٌة.
شكل ( :)2التغٌّر النسبً الشهري فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن بالمناطق الحضرٌة
للفترة مارس  – 2018مارس )%( 2019
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 3.1.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملٌن ،بالقطام الحضري ،خلل شهر مارس  ،2019بنحو ( )196ألف ،مع بقاا
معدل البطالة بدون تغٌّر عند ( .)%3.8ووصل عدد العاملٌن إلى نحو ( )6.2ملٌون .وتر ّكس
أكبر معدل للبطالة ،خلل الشهر المذكور ،بٌن فئة المراهقٌن ( ،)%12.8ثم السود ( ،)%6.7ثم
من أصول إسبانٌة ( ،)%4.7ثم البالغٌن من الذكور ( ،)%3.6ثم البٌض ( ،)%3.4ثم البالغٌن من
اإلناث ( ،)%3.3ثم اآلسٌوٌٌن ( .)%3.1فً حٌن بل أكبر عدد من العاملٌن لفترة أقل من (5
أسبوم) ،حوالً ( 2.2ملٌون) ،ثم لفترة ( 14 – 5أسبوم) ،حوالً ( 1.9ملٌون) ،ثم لفترة (27
أسبوم وأكثر) ،حوالً ( 1.3ملٌون) ،وأخٌراا لفترة ( 26 – 15أسبوم) ،حوالً ( 900ألف).
وٌوضح الشكل ( )3تطور معدل البطالة ،المع ّدل موسمٌا ا ،خلل العام الماضً المنتهً فً مارس
.2019
شكل ( :)3معدل البطالة المع ّدل موسمٌا ا
مارس  – 2018مارس )%( 2019
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 2.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.2.3الحساب الجاري
أعلن المكتب اإلحصائً األوروبً الحساب الجاري للمجموعة األوروبٌة ) ،(EU28المع ّدل
موسمٌاا ،للربع الرابع من عام  .2018حٌث حقق هذا الحساب فائضا ا بنحو ( )38.6ملٌار ٌورو
( %1من النات المحلً اإلجمالً) .وٌتجاوس هذا الفائض نظٌرب فً الربع الثالث والبال ()36.2
ملٌار ٌورو ( %0.9من النات المحلً اإلجمالً) .إال ّ أنه ٌقل عن الفائض المحقق فً الربع الرابع
من عام  )57.2( 2018ملٌار ٌورو ( %1.5من النات المحلً اإلجمالً).
وضمن هذا الحساب ،حقق الحساب السلعً فائضا ا قدرب ( )10.9ملٌار ٌورو فً الربع الرابع
مقارنة مع ( )4.6ملٌار ٌورو فً الربع الثالث .ونفس االتجاب مع الحساب األساسً ( 12.7ملٌار
و  5.8ملٌار ٌورو ،تباعاا) .فً حٌن انخفض فائض الحساب الخدمً ( 42.2ملٌار و  47.0ملٌار
ٌورو ،تباعاا) ،مع ارتفام عجس الحساب الثانوي (من  27.2-ملٌار إلى  21.1-ملٌار ٌورو ،تباعاا).
ونفس الشًا مع حساب رأس المال ( 24.3-ملٌار و  3.4ملٌار ٌورو ،تباعاا) .وٌوضح الشكل
( )4تطور الحساب الجاري المع ّدل موسمٌا ا للمجموعة األوروبٌة ،مقارنة لمنطقة الٌورو.
شكل ( :)4رصٌد الحساب الجاري ،ربعٌا ا
الربع األول  – 2005الربع الرابع 2018
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 2.2.3معدل التضخم
ٌتوقع مكتب اإلحصاا األوروبً وصول معدل التضخم ،لشهر مارس  ،2019إلى (،)%1.4
منخفضا ا عن ( )%1.5السائد فً الشهر السابق .مع أكبر مساهمة لمجموعة الطاقة (%5.3
مقارنة مع  %3.6فً شهر فبراٌر  ،)2019ثم األاذٌة والكحول والتب ( %1.8و ،%2.3تباعاا).
ثم الخدمات ( %1.1و  ،%1.4تباعاا) ،والسلع الصناعٌة اٌر المرتبطة بالطاقة (%0.2
و ،%0.4تباعاا) .وٌوضح الشكل ( )5معدل التضخم ،بمنطقة الٌورو ،فً شهر مارس .2019
شكل ( :)5معدل التضخم بمنطقة الٌورو ،مارس )%( 2019

كافة البنود
األغذية ،والكحول ،والتبغ

الطاقة
السلع الصناعـية غـير المرتبطة بالطاقة

الخدمات

 3.2.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة ،المع ّدل موسمٌاا ،فً منطقة الٌورو ،خلل شهر فبراٌر  ،2019إلى (،)%7.8
والذي ٌعتبر مستقراا بالمقارنة مع ٌناٌر من نفس العام ،ومنخفض عن ( )%8.5فً شهر فبراٌر
 .2018وٌبقى هذا المعدل األقل ،فً منطقة الٌورو ،منذ أكتوبر  .2008أما فً المجموعة
األوروبٌة ) (EU28فقد وصل المعدل إلى ( )%6.5خلل شهر فبراٌر  ،2019والذي ٌعتبر
24

مستقراا ،أٌضاا ،بالمقارنة مع الشهر السابقٌ ،ناٌر .إال ّ أنه أقل من المعدل السائد فً فبراٌر 2018
( .)%7.1وٌبقى هذا المعدل األقل ،فً هذب المجموعة ،منذ ٌناٌر .2000
وسجّ لت جمهورٌة الجٌك ،أقل معدل بطالة خلل شهر فبراٌر  ،)%1.9( 2019ثم ألمانٌا
( ،)%3.1وهولندا ( .)%3.4أما أكبر معدل للبطالة فقد كان فً الٌونان ( ،%18حسب إحصااات
دٌسمبر  ،)2018ثم إسبانٌا ( ،)%13.9وإٌطالٌا ( .)%10.7وبالمقارنة مع السنة الماضٌة
انخفض معدل البطالة فً جمٌع الدول األعضاا ،ماعدا الدانمارك ،والنمسا ،والتً بقٌت مستقرة.
وتحقق أكبر انخفاض فً معدل البطالة فً حالة الٌونان (من  %20.8إلى  ،%18.0وقبر

من

 %9.4إلى  ،)%9.1واستونٌا ( %6.4إلى  .)%4.2وٌوضح الشكل ( )6معدل البطالة فً دول
المجموعة ،خلل فبراٌر .2019
شكل ( :)6معدل البطالة المع ّدل موسمٌا ا لدول المجموعة األوروبٌة،
فبراٌر )%( 2019
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