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صادر عن وزارة ا�قتصاد والتجارة - مايو 2017



على الصعيد المحلي:
الميزان المالي الحكومي يبقى في حالة عجز بل أصبح أكبر في العام 2016 بقيمة 49.9 مليار لایر قطري مقارنة بـ 7.1 

مليار قطري فقط في العام 2015.
•   انخفض إجمالي ا�يرادات الحكومية من 255.9 مليار لایر قطري في عام 2015 إلى 130.9 مليار لایر في عام 2016، بإنخفاض 

قدره 48.9%
•   من جهة أخرى، انخفض إجمالي النفقات الحكومية من 218.8 مليار لایر قطري في عام 2015 إلى 211 مليار لایر في عام 

2016، أي بإنخفاض قدره 15.2%
•   إن احتمال انخفاض النفقات الحكومية مقيد بسبب ا�تجاه السلبي وا�نخفاض النسبي في معدل نمو الناتج المحلي ا�جمالي 

(انظر إلى الشكل إدناه)

علي الصعيد ا�قليمي والدولي:
إن تخفيض ا�نفاق وا�نتعاش الواسع في أسعار النفط في العام 2017 مقارنة بعام 2016 يساعدان دول مجلس التعاون 

 لصندوق النقد الدولي.
ً
الخليجي على خفض العجز في الميزانية والعودة إلى حالة فائض الحساب الجاري، وفقا

التعاون  التراكمي في الميزانية في دول مجلس  النقد الدولي، في آخر آفاقه ا�قتصادية، أن يتقلص العجز  •   يتوقع صندوق 
الخليجي الستة إلى 240 مليار دو�ر بحلول عام 2021، مقارنة ب350 مليار دو�ر في عام 2016، وذلك نتيجة للتعديل المالي 

الكبير.
المحلي  الناتج  بنسبة %1.5 من  الجاري  الحساب   في 

ً
فائضا الستة  الخليج  ان تسجل دول   

ً
أيضا الدولي  النقد  يتوقع صندوق     •

ا�جمالي مقارنة بعجز بلغ نحو %9 من الناتج المحلي ا�جمالي في عام 2015.
ين التي �تزال  •   ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الصورة أقل إيجابية في بعض الدول الضعيفة بما في ذلك البحر
آثار انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 – انخفض إجمالي احتياطاتها الرسمية إلى 1.1 شرا من  تكافح من أجل مواجهة 

الواردات في عام 2017 من 1.9 شرا في 2015.
 بنسبة 

ً
 مايزال كبيرا

ً
 انكماش عجز ميزانيتها من %21 من الناتج المحلي ا�جمالي في عام 2016 إلى عجزا

ً
•   ستشهد عمان ايضا

%12.3 من الناتج المحلي ا�جمالي في عام 2017.
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أدى إنشاء مصرف أبوظبي ا�ول بقيمة 14 مليار دو�ر في أبريل من ا�ندماج إلى هزيمة المنافسة المصرفية في دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث ازدادت مخاوف السيولة في أعقاب انخفاض أسعار النفط

•   علي خلفية التقشف والتخفيضات في ا�نفاق الحكومي، يمثل ا�ندماج الذي حققه بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج اºول 
خÁل العام الماضي فرص مثيرة لخفض التكاليف والنمو في الشرق اºوسط.

•   سيكون الكيان الجديد المجمع أكبر بنك في دولة ا�مارات العربية المتحدة من خÁل أصول تتجاوز 182 مليار دو�ر امريكي – 25% 
من كامل القطاع المصرفي.

يع أنشطتها في  يادة ا�يرادات وتقليل التكاليف الناتجة عن عملية الدمج ستمكن بنك ابوظبي اºول من تسر •   يعتقد المحللون أن ز
يقا. دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفر

•   مع استمرار البنوك في المنطقة في التعامل مع قضايا السيولة الكبيرة الناتجة عن تراجع أسعار النفط، فإن نشاط ا�ندماج 
يز الشركات المالية ا�ستراتيجية. وا�ستحواذ هو جزء من استراتيجية لخفض التكاليف وتعز

يل بعد تعويم العملة في نوفمبر والسماح لها  ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في ث»ثة عقود في أبر
 .

ً
يبا بتخفيض قيمتها إلى النصف تقر

يل إلى %31.5 من %30.9 في مارس، وهو أعلى مستولى منذ يونيو 1986. وارتفعت  •   ارتفع التضخم الحضري السنوي في أبر
يل قبل شر من شر رمضان حيث يتوقع ان يصل الطلب إلى  أسعار المواد الغذائية بنسبة %43.6 على أساس سنوي في أبر

ذروته.
•   يمثل ارتفاع اºسعار تحديا أمام الحكومة في الوقت الذي تبدأ فيه برنامجا لÏصÁح مع صندوق النقد الدولي مدته ثÁث سنوات 

يادات في الضرائب وتخفيضات في الدعم. يبدأ بتعويم العملة في نوفمبر الماضي، ويهدف إلى إدراج ز
 للتوقعات وأوجد 

ً
•   على الرغم من تراجع التضخم الشري في الشور الماضية، إلى أن التضخم السنوي فوق ٪30 كان مخالفا

حالة من عدم اليقين، إذ أن ارتفاع التضخم يتعارض مع ما توقعته وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

توقعات بإزدياد انتاج النفط في الو�يات المتحدة حتى مع استمرار أسعار خام الو�يات المتحدة (خام غرب تكساس الوسيط) 
دون 50 دو�را لمدة ث»ثة أسابيع.

يكية إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام بلغ 9.314 مليون برميل يوميا  •   تشير أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة اºمر
خÁل اºسبوع حتى 5 مايو، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2015، وأكثر بقليل من 300،000 برميل يوميا دون اºرقام القياسية.

 للمستقبل، يواصل تقييم اºثر البيئي رفع توقعاته للناتج الخام لعامي 2017 و 2018 الذي صدر في 9 مايو، أن الناتج 
ً
•   تطلعا

 في أكتوبر 
ً
، وهو رقم قياسي جديد في نوفمبر من هذا العام و 10 مليون برميل يوميا

ً
سيصل إلى 9.685 مليون برميل يوميا

.2018
•   کانت أسعار النفط الخام اºمیرکي أقل من 50 دو�ر أمریكي للبرميل لمدة ثÁثة أسابیع ولكن � توجد د�ئل علی أن المنتجین 

یکكین یخفضون خطط رفع ا�نتاج في اºشھر القادمة. اºمر

يتباطأ نمو التجارة الصينية مع تباطؤ الطلب على السلع وا�لكترونيات.
يل حيث انخفضت الشحنات الواردة  •   تباطأ نمو الواردات الصينية بشكل أسرع مما كان متوقعا من ٪20 في مارس إلى ٪12 في أبر

من خام الحديد والنحاس.
یل مقارنة مع ٪16 في مارس - مع تباطؤ  •   وفي الوقت نفسه، ارتفع نمو الصادرات بنسبة أکثر من النصف بنسبة ٪8 في أبر

الطلب علی اºدوات ا�لكترونیة.
•   یستنتج المحللون من ھذه اºرقام أنه في حین أن التجارة الصینیة � تزال قویة، فإن النمو في النمو ا�قتصادي أکثر من المتوقع 

في الربع اºول وهو ٪6.9 لن یحتمل تحسینه خÁل الفترة المتبقیة من العام وقد یكون أقل.

يل، مما يدل على قوة ا�قتصاد حيث انخفضت  يكية 211,000 وظيفة في أبر أضاقة أصحاب العمل في الو�يات المتحدة ا�مر
معد�ت البطالة إلى %4.4 وهو أدنى مستوى في عقد من الزمن.

.
ً
يادة في العمالة هي دليل على أن تراجع ا�قتصاد في اºشر الثÁثة اºولى من العام يمكن أن يكون مؤقتا •   الز

يل 1,918,000، بانخفاض قدره 61,000 عن      بلغ العدد المسبق للبطالة المؤمنة موسميا خÁل اºسبوع المنتهي في 29 أبر
كان  عندما   1988 نوفمبر   5 منذ  المؤمنة  للبطالة  مستوى  أدنى  هو  وهذا  السابق.  اºسبوع  في  المراجع  المستوى 

 .1,898,000
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يع أنشطتها في  يادة ا�يرادات وتقليل التكاليف الناتجة عن عملية الدمج ستمكن بنك ابوظبي اºول من تسر •   يعتقد المحللون أن ز
يقا. دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفر

•   مع استمرار البنوك في المنطقة في التعامل مع قضايا السيولة الكبيرة الناتجة عن تراجع أسعار النفط، فإن نشاط ا�ندماج 
يز الشركات المالية ا�ستراتيجية. وا�ستحواذ هو جزء من استراتيجية لخفض التكاليف وتعز

يل بعد تعويم العملة في نوفمبر والسماح لها  ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في ث»ثة عقود في أبر
 .

ً
يبا بتخفيض قيمتها إلى النصف تقر

يل إلى %31.5 من %30.9 في مارس، وهو أعلى مستولى منذ يونيو 1986. وارتفعت  •   ارتفع التضخم الحضري السنوي في أبر
يل قبل شر من شر رمضان حيث يتوقع ان يصل الطلب إلى  أسعار المواد الغذائية بنسبة %43.6 على أساس سنوي في أبر

ذروته.
•   يمثل ارتفاع اºسعار تحديا أمام الحكومة في الوقت الذي تبدأ فيه برنامجا لÏصÁح مع صندوق النقد الدولي مدته ثÁث سنوات 

يادات في الضرائب وتخفيضات في الدعم. يبدأ بتعويم العملة في نوفمبر الماضي، ويهدف إلى إدراج ز
 للتوقعات وأوجد 

ً
•   على الرغم من تراجع التضخم الشري في الشور الماضية، إلى أن التضخم السنوي فوق ٪30 كان مخالفا

حالة من عدم اليقين، إذ أن ارتفاع التضخم يتعارض مع ما توقعته وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

توقعات بإزدياد انتاج النفط في الو�يات المتحدة حتى مع استمرار أسعار خام الو�يات المتحدة (خام غرب تكساس الوسيط) 
دون 50 دو�را لمدة ث»ثة أسابيع.

يكية إلى أن متوسط إنتاج النفط الخام بلغ 9.314 مليون برميل يوميا  •   تشير أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة اºمر
خÁل اºسبوع حتى 5 مايو، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2015، وأكثر بقليل من 300،000 برميل يوميا دون اºرقام القياسية.

 للمستقبل، يواصل تقييم اºثر البيئي رفع توقعاته للناتج الخام لعامي 2017 و 2018 الذي صدر في 9 مايو، أن الناتج 
ً
•   تطلعا

 في أكتوبر 
ً
، وهو رقم قياسي جديد في نوفمبر من هذا العام و 10 مليون برميل يوميا

ً
سيصل إلى 9.685 مليون برميل يوميا

.2018
•   کانت أسعار النفط الخام اºمیرکي أقل من 50 دو�ر أمریكي للبرميل لمدة ثÁثة أسابیع ولكن � توجد د�ئل علی أن المنتجین 

یکكین یخفضون خطط رفع ا�نتاج في اºشھر القادمة. اºمر

يتباطأ نمو التجارة الصينية مع تباطؤ الطلب على السلع وا�لكترونيات.
يل حيث انخفضت الشحنات الواردة  •   تباطأ نمو الواردات الصينية بشكل أسرع مما كان متوقعا من ٪20 في مارس إلى ٪12 في أبر

من خام الحديد والنحاس.
یل مقارنة مع ٪16 في مارس - مع تباطؤ  •   وفي الوقت نفسه، ارتفع نمو الصادرات بنسبة أکثر من النصف بنسبة ٪8 في أبر

الطلب علی اºدوات ا�لكترونیة.
•   یستنتج المحللون من ھذه اºرقام أنه في حین أن التجارة الصینیة � تزال قویة، فإن النمو في النمو ا�قتصادي أکثر من المتوقع 

في الربع اºول وهو ٪6.9 لن یحتمل تحسینه خÁل الفترة المتبقیة من العام وقد یكون أقل.

يل، مما يدل على قوة ا�قتصاد حيث انخفضت  يكية 211,000 وظيفة في أبر أضاقة أصحاب العمل في الو�يات المتحدة ا�مر
معد�ت البطالة إلى %4.4 وهو أدنى مستوى في عقد من الزمن.

.
ً
يادة في العمالة هي دليل على أن تراجع ا�قتصاد في اºشر الثÁثة اºولى من العام يمكن أن يكون مؤقتا •   الز

يل 1,918,000، بانخفاض قدره 61,000 عن      بلغ العدد المسبق للبطالة المؤمنة موسميا خÁل اºسبوع المنتهي في 29 أبر
كان  عندما   1988 نوفمبر   5 منذ  المؤمنة  للبطالة  مستوى  أدنى  هو  وهذا  السابق.  اºسبوع  في  المراجع  المستوى 

 .1,898,000

Chart 1. Unemployment rate, seasonally adjusted
April 2015 - April 2017
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