




إعـــــداد:   
د. فــــــــاروق محمـــود احلمــــد
أحمــد نصـــر الديــــن مرعـــي

أخــرجـه وراجعـه: 
محمــد بـــرهــان جــميـــــل
ســـــناء محمـــود املغـــــــير

التقــريــــــــــر االقتصــــادي

للعامــــــــــني 2007 و 2008





- 5 -- 5 -

الفهر�ست

- 5 -

تقـديــم:............................................................................................................................................................................... 13

اجلـزء األول
االقتصـــــاد العـاملــــــي:

هل وصل إلى مفترق طرق؟
16 ............................................................................................................................................................................... متهيد: 

الباب األول: أداء االقتصادات املتقدمة والنامية
دور أكبر لالقتصادات النامية

20 ........................................................................................................................................... الفصل األول:  االقتصادات املتقدمة 
أواًل - الواليات املتحدة األمريكية: ................................................................................................................................. 20
23 ............................................................................................................................................................... ثانيًا -  اليابان:
24 ..................................................................................................................................................... ثالثًا - منطقة اليورو:
رابعًا - اململكة املتحدة: ................................................................................................................................................... 26
الفصل الثاني : االقتصادات النامية............................................................................................................................................. 28
أواًل - آسيا الصاعدة: ...................................................................................................................................................... 28
ثانيا - كومنولث الدول املستقلة: ................................................................................................................................... 30
31 ................................................................................................................................................ ثالثًا - أمريكا الالتينية: 
رابعًا  - جنوب الصحراء اإلفريقية: ............................................................................................................................... 31

الباب الثاني: أهم األنشطة واألسواق العاملية
34 ..................................................................................................................................................... الفصل األول: التجارة العاملية 
35 ................................................................................................................................................. أواًل – التجارة السلعية: 
38 ................................................................................................................................................ ثانيًا- التجارة اخلدمية: 
43 ......................................................................................................................................... الفصل الثاني : أسواق النفط العاملية 
أواًل-  أسعار النفط العاملية: ........................................................................................................................................... 43
44 ................................................................................................................................ ثانيًا-  الطلب العاملي على النفط: 
45 ...................................................................................................................................... ثالثًا-  إمدادات النفط العاملية:
48 ............................................................................................................................ الفصل الثالث: االستثمارات األجنبية املباشرة
الفصل الرابع: أسواق األسهم العاملية .......................................................................................................................................... 52
52 ......................................................................................................................................................... أواًل-  األداء العــام: 
52 ....................................................................................................................................... 1 - األسواق املتطورة:
53 ........................................................................................................................................ 2 - األسواق الناشئة:
ثانيًا-  أداء القطاعات: ................................................................................................................................................... 53



- 6 -- 6 -- 6 -

اجلزء الثاني
االقتصاد العربي

الباب األول: األداء العام 
58 ......................................................................................................................................................................... متهيــــــد: 
60 ......................................................................................... الفصل األول: األداء االقتصادي ملجموعات الدول العربية الرئيسية 
62 ................................................................................. أواًل- اقتصادات الدول الفقيرة باملوارد والغنية باأليدي العاملة: 
ثانيًا-  اقتصادات الدول الغنية باملوارد وباأليدي العاملة: ............................................................................................ 63
ثالثاً -  اقتصادات الدول الغنية باملوارد واملستوردة لأليدي العاملة.............................................................................. 63
65 ........................................................................................................................................... الفصل الثاني: متوسط دخل الفرد: 
68 ................................................................................................................................................ الفصل الثالث: العمالة والبطالة:
71 ...........................................................................................................................................................  الفصل الرابـع: التضخـــم :

الباب الثاني: أداء بعض األنشطة والقطاعات الرئيسية
75 ................................................................................................................................... الفصل األول: التجارة اخلارجية العربية: 
76 ....................................................................................................................................... أواًل- التجارة السلعية العربية:
77 .................................................................................................................................................. 1 - الصادرات: 

77 .................................................................................................................. أ- الهيكل السلعي: 

77 ........................................................................................... ب- أداء البلدان العربية املصدرة :

79 .......................................................................................................... ج- الشركاء الرئيسيون: 
79 ................................................................................................................................................ 2 -  املستوردات:

 أ - الهيكل السلعي: ................................................................................................................ 79

80 .............................................................................................. ب -  البلدان العربية املستوردة: 

81 ........................................................................................................ ج -  الشركاء الرئيسيون: 
ثانيًا-  التجارة البينية العربية:...................................................................................................................................... 82
82 ............................................................................................................................................... 1 - األداء العام: 
83 ....................................................................................................................................... 2 -  الهيكل السلعي: 
84 .................................................................................................................................... 3 - التوزيع اجلغرافي: 
الفصل الثاني: االستثمارات األجنبية املباشرة:............................................................................................................................ 86
87 ........................................................................................................................................ أواًل- حصص البلدان العربية:
88 ........................................................................................................................................... ثانيًا-  االستثمارات البينية:
90 ........................................................................................................................................... الفصل الثالث: أسواق األوراق املالية:
90 ...................................................................................................................................................... أواًل-  حركة األسعار: 
ثانيًا-  القيمة السوقية: ................................................................................................................................................. 91



- 7 -- 7 -- 7 -

93 ..................................................................................................................................................... ثالثًا-  حركة التداول:
94 ................................................................................................................................................ رابعًا-  خطوات إصالحية
95 ............................................................................................................................... خامسًا-  أسواق مالية عربية أخرى:

اجلـزء الثـالث
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي

تقـديــم: ........................................................................................................................................................................... 101

الباب األول: املؤشرات االجمالية
الفصـل األول: السكان والعمالة:................................................................................................................................................... 104
أواًل- السكان:................................................................................................................................................................... 104
ثانيًا- العمالة الوافدة:.................................................................................................................................................... 105
105 .............................................................................................................................. 1 - حجم العمالة الوافــدة:
106 ......................................................................................................................... 2 - حتويالت العمالة الوافــدة:
106 ............................................................................................................................................................... ثالثًا- البطالــة:
رابعًا- توطني العمالــة:.................................................................................................................................................... 107
109 .................................................................................................................................... الفصل الثاني:    الناجت احمللي اإلجمالي
109 ....................................................................................................................................... أواًل-  الناجت احمللي اإلجمالي:
1 - مساهمة اقتصادات دول مجلس التعاون في الناجت احمللي اإلجمالي العاملي:.......................................... 110
2 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية:....................................................................................... 110
113 ................................................................... 3 -  تطور الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2000:
4 -  تطور مساهمة قطاع النفط في الناجت احمللي اإلجمالي:....................................................................... 113
116 ............................................................................................. 5 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي:
117 ...................................................................................................... 6 -  اإلنفاق على الناجت احمللي اإلجمالي:
121 ........................................................................................................... ثانيًا- نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي:
123 ............................................................................................................................................ الفصل الثالث: التجارة اخلارجيــــة: 
123 ................................................................................................................................. أواًل-   التجارة اخلارجية السلعية:
1 - الصادرات السلعية: .................................................................................................................................... 123

125 .................................................... دول خليجية في قائمة أهم خمسني دولة مصدرة للسلع: 
127 ...................................................................................................................................... 2 - الواردات السلعية: 

128 .................................................. دول خليجية في قائمة أهم خمسني دولة مستوردة للسلع: 
3 - امليزان التجاري السلعي: ........................................................................................................................... 128
130 ....................................................................... ثانيًا: الشركاء التجاريون الرئيسيون لدول مجلس التعاون اخلليجي: 
1ـ  البلدان العربية: .......................................................................................................................................... 131
132 ..................................................................................................................................... 2 -  االحتاد األوروبي: 



- 8 -- 8 -- 8 -

132 ................................................................................................................................................... 3 -  اليابــــان: 
133 ..................................................................................................................... 4 - الواليات املتحدة األمريكية: 
5 -  جمهورية الصني الشعبية: ....................................................................................................................... 134
134 .................................................................................................................................. ثالثًا: التجارة البينية اخلليجية: 
137 ........................................... رابعًا- التطورات املؤسسية: اتفاقيات التجارة احلرة مع أهم الدول واملجموعات الدولية: 
137 ..................................................................................................................... 1 - الواليات املتحدة األمريكية: 
2 - االحتاد األوروبي: ....................................................................................................................................... 138
139 ...................................................................................................................................................... 3 - الصني: 
140 .............................................................................................................................. خامسًا- احلساب اجلاري اخلارجي: 
الفصل الرابع: املالية العامــــــــة: ................................................................................................................................................... 142

الباب الثاني: القطاعات االقتصادية
149 .............................................................................................................................. الفصل األول: قطاع النفط والغاز الطبيعي: 
149 ............................................................................................................................................ أواًل-  االحتياطي واإلنتاج: 
ثانيًا- األسعار والعائدات النفطية: ................................................................................................................................ 150
ثالثًا- املصافي وتكرير النفط:........................................................................................................................................ 151
151 ........................................................................................... 1 -  أهم أسباب محدودية صناعة تكرير النفط: 
152 ................................................................................................. 2 - الواقع الراهن لصناعة التكرير واملصافي:
3 - مستقبل صناعة التكرير واملصافي املخططة:........................................................................................... 152
154 .......................................................................................................................................... رابعًا- ناقالت النفط والغاز :
154 ........................................................................................................................................ خامسًا- استهالك احملروقات: 
156 .............................................................................................................................. الفصـل الثانـي: قطاع الصناعات التحويلية: 
أواًل- املؤشرات األساسية لقطاع الصناعات التحويلية:.................................................................................................. 156
159 .............................................................................................................................. ثانيًا- متويل الصناعات التحويلية: 
160 .................................................................................................................. ثالثًا- الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية:
163 ..................................................................................................................................... رابعًا-  الصناعات البالستيكية: 
خامسًا-  صناعة األملونيوم: ............................................................................................................................................ 164
سادسًا-  صناعة احلديد والصلب:.................................................................................................................................. 165
الفصل الثالث: القطـــــاع املصرفـــي:.............................................................................................................................................. 168
تقديـــم: ........................................................................................................................................................................... 168
168 .............................................................................................................................................................. أواًل-  األصـــول: 
169 ............................................................................................................................................. ثانيًا-  القروض والودائــع: 
171 ....................................................................................................... ثالثًا- املصارف املدرجة في أسواق املال اخلليجية: 
رابعًا-  تأثير أزمة الرهون العقارية على املصارف اخلليجية: ........................................................................................ 171



- 9 -- 9 -- 9 -

171 ...................................................................... خامسًا- املصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء: 
1 - انتشار املصارف اإلسالمية في البلدان اخلليجية وغيرها: ...................................................................... 171
173 ................................................................ 2 - مؤشرات املقارنة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية: 
175 ............................................................................................................................................... الفصل الرابـع: قطـــــاع التأميــــــن: 
تقديـــم: ........................................................................................................................................................................... 175
175 ....................................................................................... أواًل-  مؤشرات تطور قطاع التأمني في دول مجلس التعاون: 
175 .............................................................................................................................................. ثانيًا-  التأمني التكافلــي: 
176 ............................................................................................... ثالثًا-  حتديات قطاع التأمني في دول مجلس التعاون: 
الفصل اخلامس: أسواق األوراق املاليــة: ...................................................................................................................................... 178
تقديـــم: ........................................................................................................................................................................... 178
178 ...................................................................................... أواًل- أسباب حتسن أداء األسهم اخلليجية خالل عام 2007: 
180 .......................................................................................... ثانيًا-  املؤشرات الرئيسية ألسواق األوراق املالية اخلليجية
181 ................................................................. ثالثًا- مؤشرات أسواق األوراق املالية اخلليجية خالل النصف األول 2008

اجلـزء الرابـع
االقتصـاد الكويتي

تقديـــم: ........................................................................................................................................................................... 188

البـــــاب األول: املؤشـــرات اإلجمالية
الفصل األول:  الســـكان والعمالــــة: .............................................................................................................................................. 190
190 ................................................................................................................................................................ أواًل-  الســـكان:
190 ............................................................................................................................................................. ثانيًا – العمالـــة:
191 ....................................................................................................................................... 1 - العمالة الوافــدة: 
192 ...................................................................................................................................... 2 - العمالة الكويتيــة:
195 ............................................................................................................................................................ ثالثًا-  البطالـــة: 
197 .................................................................................................................................... الفصـل الثانـي: الناجت احمللي اإلجمالي: 
197 ............................................................................................. أواًل- تطور الناجت احمللي اإلجمالي: االسمي واحلقيقي: 
198 ...................................................................... ثانيًا-  بعض املجاميع األساسية للحسابات القومية باألسعار اجلارية: 
198 ................................................ ثالثًا-  تطور الناجت احمللي اإلجمالي النفطي والناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي:
1 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي النفطي:..................................................................................................... 198
199 ............................................................................................ 2 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي: 
رابعًا-  تطور الناجت احمللي اإلجمالي حسب نوع اإلنفاق باألسعار اجلارية: ................................................................. 201
203 .................................................................................. خامسًا-  مساهمة القطاع اخلاص في الناجت احمللي اإلجمالي: 
204 .......................................................................... سادسًا-  نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية: 



- 10 -- 10 -- 10 -

205 ........................................................................................................................................................ الفصــل الثالــث: التضخــــم: 
متهيـــد: ........................................................................................................................................................................... 205
205 .................................................................................................. أواًل-  تطور مؤشرات التضخم في االقتصاد الكويتي: 
205 ............ 1 - معدالت التضخم محسوبة بالتغيرات في األرقام القياسية السنوية العامة ألسعار املستهلك: 

2 - معدالت التضـــخم محســوبة بتغيرات األرقام القياسية السنوية ألســعار املستهلك حســـــب أهم أقســـام 
207 .................................................................................................................................... بنود اإلنفاق الرئيسية: 

207 .................................................................................................................. أ- خدمات املسكن: 

208 .................................................................................................................. ب- املواد الغذائية: 
3 -  تسارع وتيرة االرتفاع في املستوى العام ألسعار السلع املستوردة في بلدان املنشأ.................................... 208
209 ................................................................................................................................. ثانيًا-  العوامل احمللية للتضخم: 
1 - تسارع النمو في عدد السكان: .................................................................................................................... 209
209 ............................................................................................................................ 2 - زيادة اإلنفاق احلكومي: 
210 ............................................................................. 3 - ارتفاع األصول وبخاصة األراضي والعقارات واألسهم: 
4 - توسع البنوك احمللية في تقدمي التسهيالت االئتمانية: .......................................................................... 210
211 ................................................................................................................................ 5 - عوامل محلية أخرى: 
211 ............................................................................................................................. ثالثًا-  العوامل اخلارجية للتضخم: 
1 - ارتفاع أسعار السلع، وبخاصة أسعار املوارد األولية والغذائية: ................................................................. 211
211 ............................................................ 2 - ارتفاع أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي: 
3 - ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمني: .................................................................................................. 211
212 ........................................................................................................................................... 4 - عوامل أخــرى: 
212 .............................................................. رابعًا-  بوادر انحسار الضغوط التضخمية في الثلث األخير من عام 2008: 
214 ............................................................................................................... الفصــل الرابـــع: التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات: 
أوال-  التجارة اخلارجية: ................................................................................................................................................ 214
1 -  مؤشرات تطور إجمالي التبادل التجاري:................................................................................................. 214

أ- مقارنة 2007 مع 2006: ................................................................................................... 214

ب-  مقارنة 2007 مع 2003: ................................................................................................ 216

216 ....................... ج - مقارنة األشهر التسعة األولى 2008 مع األشهر التسعة األولى 2007: 
216 .................................................................................................................................. 2 -  الصادرات السلعية: 

217 ............................................................................................................. أ- الصادرات النفطية:

218 ................................................................................................. ب -  الصادرات غير النفطية: 
3 -  الواردات السلعية: ..................................................................................................................................... 219

221 ............................................................. أ - اجتاهات أسعار السلع املستوردة في بلدان املنشأ: 



- 11 -- 11 -- 11 -

222 .............................................................................................. ب - التركيب السلعي للواردات: 

223 ......................................... ج - الواردات السلعية من أهم الشركاء التجاريني لدولة الكويت: 
224 ................................................................................................................................................ ثانيًا-  ميزان املدفوعات: 
224 ........................................................................................................................................................................... متهيــد: 
224 ....................................................................................................................................... 1 - احلساب اجلاري: 

224 .................................................................................................................... أ- امليزان السلعي 

226 .............................................................................................. ب - حساب اخلدمات )صافي(: 

226 .................................................................................................. ج -  حساب الدخل )صافي(: 

227 .................................................................................. د- حساب التحويالت اجلارية )صافي(:

هـ - رصيد احلساب اجلاري: ................................................................................................... 228
2 - احلساب الرأسمالي واملالي: ....................................................................................................................... 228

229 ......................................................................................................... أ -  احلساب الرأسمالي: 

229 ................................................................................................................... ب - احلساب املالي
230 ......................................................................................................... 3 - أخرى - السهو واخلطأ - “صافي”: 
230 ........................................................................................................................................... 4 -  امليزان الكلــي: 

البـــــاب الثاني: القطاعات املصرفية واملالية
236 ................................................................................................................................................................. الفصــل األول: املصارف
236 ....................................................................................................... أواًل- اجلهاز املصرفي وأهميته لالقتصاد الكويتي: 
1 -  هيكل اجلهاز املصرفي: ............................................................................................................................. 236
237 ............................................................... 2 - مساهمة القطاع املصرفي في تكوين الناجت احمللي اإلجمالي: 
238 .................................................................................. 3 - دور القطاع املصرفي في تشغيل العمالة الكويتية: 
238 ............................................................ 4 - مؤشرات قطاع املصارف املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية: 
239 .................................................................................................................. ثانيًا-  امليزانية املجمعة للمصارف احمللية: 
239 ....................................................................................................................................... 1- املوجودات احمللية: 

241 ..................................................................................................................................... 2 - املطلوبات احمللية: 
243 ....................................................................................................................... 3 - صافي املوجودات األجنبية: 
243 ................................................................................................................................. 4 - احلسابات النظامية: 
243 ........................................................................................................................................................ ثالثًا- مؤشر األداء: 
1 - معايير الربحية: ........................................................................................................................................ 243
245 ............................................................................................................... 2 - معيار كفاية رأس املال “املالءة”: 
الفصــل الثاني: شركات االستثمار احمللية: .................................................................................................................................. 246
246 ........................................................................................................... أواًل- مؤشرات النمو لشركات االستثمار احمللية: 



- 12 -- 12 -

247 ................................................................. ثانيًا- مؤشرات شركات االستثمار املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية: 

ثالثًا- امليزانية املجمعة لشركات االستثمار احمللية: ...................................................................................................... 248

 249 ................................................................................................ رابعًا-  امليزانية املجمعة لشركات االستثمار التقليدية: 

251 ...................................................................... خامسًا-  شركات االستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: 

في جانب املوجودات: ............................................................................................................... 252

252 ............................................................................................................. وفي جانب املطلوبات: 

سادسًا-  احلسابات النظامية لشركات االستثمار احمللية )تقليدية وإسالمية(:............................................................ 253

254 ............................................................................................ أ - شركات االستثمار التقليدية: 

254 ....................................... ب - شركات االستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: 

254 ............................................. سابعًا- بعض االنعكاسات السلبية لألزمة املالية العاملية على شركات االستثمار احمللي:

254 ............................................................................................. أ - موجودات شركات االستثمار: 

254 ................................................................... ب - احلسابات النظامية )األصول املدارة للغير(:

255 .............................................................................................................................. الفصــل الثالث: سوق الكويت لألوراق املالية: 

متهيـــد: ........................................................................................................................................................................... 255

أواًل –  حــركة األسعـــار: .................................................................................................................................................. 256

256 ...................................................... 1 - حركة األسعار خالل عام 2007 وفق املؤشر السعري واملؤشر الوزني: 

2 -  حركة األسعار خالل عام 2008 وفق املؤشر السعري واملؤشر الوزني: ..................................................... 257

3 – مؤشرات األسعار للقطاعات املدرجة خالل عامي 2007 و 2008: ......................................................... 259

ثانيًا-  مؤشرات التداول الرئيسية: ................................................................................................................................ 259

1 - تطور مؤشرات التداول الرئيسية خالل الفترة )2003 – 2008(: ......................................................... 259

261 .................................................................................................................. 2 - تطور كميات األسهم املتداولة: 

262 ..................................................................................................................... 3 -  تطور قيم األسهم املتداولة: 

264 ........................................................................................................................ 4 - تطور درجة سيولة السوق: 

ثالثًا-  تطور إجمالي نشاط السوق خالل عامي 2006 و 2007: ................................................................................ 264

265 ............................................................................................. رابعًا- معدل دوران األسهم املتداولة في قطاعات السوق: 

265 ........................................................................................................................................ خامسًا-  تركز نشاط بالسوق:

 265 .............................................................   سادسًا- حجم التداول في السوق الرسمي طبقًا جلنسيات وفئات املتداولني:

 سابعًا-  أرباح الشركات املدرجة في السوق: .................................................................................................................... 267

1 - أرباح الشركات املدرجة خالل عام 2007: ................................................................................................. 267

2 - أرباح الشركات املدرجة خالل األشهر التسعة األولى من عام 2008: ...................................................... 269

270 ............................................................................................................................. ثامنًا-  القيمة السوقية الرأسمالية: 



- 13 -

في البدايـــة، أجـــد من الواجـــب أن أتوجــــه بالشـــكر لكل من كـتـــب أو اتصـــل مشـــيدًا باالصـــدار األول 

من هذا التقريــر، أو مقترحـــًا تطويــره وحتسينه، أو منتقدًا عيوبـــه ونواقصـــه. كما أجــد من حق االدارة، 

ومن حـــــق من شـــارك في كتابـــــة التقرير واصـــداره، أن أثني على فكـــرهم وجهدهم، وأن أمتدح نتاجهـــم 

الـــذي قوبــل بترحيــب وتقدير كبيريـــن. باعتباره تقريـــرًا اقتصــاديًا كويتيـــًا بامتيـــاز، وباعتباره التقريـــــر 

األشـــمل الـــذي يتنــــــاول االقتصـــاد العاملي واالقتصـــادات العربية واخلليجيـــة، الى أبعد عمـــق تســـمح به 

االحصاءات املتوفـــرة في االطــــار الزمني احملـــدد. 

التقرير االقتصـادي لغرفـــة جتــــارة وصناعـــة الكــويـت في إصداره الثانـي هذا، حـاول – ما أمكن – أن 

يغطـــي سنتني اثنتني 2007 و 2008، ألننا الحظنــــا، والتقرير في طريقه للمطبعـــة، أن اعصـــار األزمة 

املاليــــــة العامليــــــة قـــد عصـــف بكل منجـــــــزات العقد الذي ســــــبق، فجعـــل من تقرير ســـنة 2007 تقريـــرًا 

ضعيف الداللة قبل أن يصـــدر. وهكذا، عدنـــا الى ترتيـــب صفحاتنـــا من جديـــد، فأعدنـــا حتريـــر بعضهــا 

بالكامـــل، وأدخلنا على بعضـــها تعديالت ضرورية، وأضفنـــا إليها كل ما وفقنـــا في احلصول عليه لرصــــد 

توجهـــات وتقلبـــات اقتصــاديـــات العام 2008، ومـــع ذلك فقد حال نقـــص االحصـــاءات دون جتـــــاوز عــــام 

2007 في بعــض األنشطــــة. 

ومـــن املؤكـــد أن العمــــــل حتت ضــغـــط قلة املصـــادر وضــيـــق الوقـــت لن يخلـــو من نقـــص ولن يبــرأ من 

خطــــــأ. وهـــذا ما نعتــــذر عنه، ونشـــكر لكم ســـلفًا تعاونكـــــم ومالحظاتكــم لتالفيــــــه وتصويبـــه، آملني أال 

ـــل التقريـــر مـــا ال يحتمــــــل؛ فهـــو توثيـــق لألوضــــــاع االقتصـــادية ال اســـتقراء ملســـيرتها، وهو عرض  يحمَّ

للظاهرة واملشـــكلة ال تفســـيرًا لهـــا وال محاولة لعالجها. وبتعبير آخر؛ مهمـــة التقرير أن يضـع بني أيدي 

املهتمني املعلومة الصحيحة واملؤشـــرات ذات الداللة. ويبقى على هــؤالء أن يســـتخدموا هذه املادة األولية 

عاليــة اجلـــودة ألبحاثهـــم وحتليالتهـــم ورســـم سياســـاتهـم. 

والله ولي التوفيق،

                                                                                                       رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت

علـي محمد ثنيان الغانـم         

تقديـــم





اجلـــــزء األول

االقتصــــاد العاملــــي

هل وصـــل إلى مفتـــرق طـــــــــرق؟
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 متهيـــــــــــد:

العامـــان 2007 و 2008، مبـــا اســـتجد عليهمـــا من أحـــداث وتطورات ذات أبعـــاد وتداعيات مالية واقتصاديـــه بالغة اخلطورة، 
رمبا سينطبعان كالهما في ذاكرة التاريخ كإحدى املفارقات غير املسبوقة في مسيرة االقتصاد العاملي املعاصر. ففيما بدا الوضع 
االقتصادي العاملي عمومًا وحتى منتصف الربع الثالث من العام 2007 مبثابة امتداد طبيعي لنسب النمو والتوسع السائدة منذ 
2003، إذ بـــه يتعـــرض فـــي وقت الحق من العام ذاته ألزمة مفاجئة وخطيرة  تأخذ طريقها إلى العام التالي )2008( مستشـــرية 
من قطاع  إلى قطاع وممتدة من بلد إلى آخر كأنها كرة ثلج متدحرجة من عٍل.  ذلك أن مشكلة محلية ألحد األنشطة الفرعية 
 Subprime Mortgage( للقطـــاع املصرفـــي فـــي الواليات املتحدة األمريكية، هي مشـــكلة قروض الرهن العقاري عالي املخاطـــر
Loans(، قد انفجرت في شهر أغسطس 2007،  وسرعان ما حتولت إلى أزمة مصرفية ومالية تفاقم تضخمها وانتشرت تداعياتها 

لتتجاوز االقتصاد األمريكي بأكمله وتشمل الدول املتقدمة والنامية مهددة االقتصاد العاملي برمته...

وهكذا يكون عام 2007 قد أســـدل ســـتائره على مشـــهد مربك وقامت ليس فقط لالعبني الرئيســـيني على املســـرح االقتصادي 
العاملـــي،  بـــل لالعبـــني املتواضعـــني واملنتظرين في صفـــوف االحتياط، ورمبا للمشـــاهدين أيضًا. ومع أفول عام – مبا شـــهده من 
تقلبات – ومطلع عام آخر – مبا ورثه من تداعيات – ظهر جليًا أن مسيرة االزدهار العاملي قد وصلت إلى نهاية طريق قطعت فيه 
شـــوطًا كبيرًا من التوســـع الســـريع، لتدخل طريقًا آخر وعر التضاريس من شـــأنه أن يحد - بأقل تقدير - من وتيرة ذلك التوسع،  

وقد يقود إلى أكبر األزمات املالية منذ »الكساد األكبر« وإلى أسوأ ركود أمريكي منذ عدة عقود.

وتشير البيانات املتوفرة لدى صندوق النقد الدولي )أنظر شكل رقم 1( إلى أن التوسع امللحوظ الذي شهده االقتصاد العاملي 
منـــذ عـــام 2001، متســـارعًا مـــن مـــا يعـــــــادل 2.2 % إلـــى 5 % عام 2007، قد أخذ يفقـــد زخمه بصوره واضحـــه اعتبارًا من عام 
2008 حـــني تباطـــأ إلـــى 3.4 % لينــــحدر بعــــد ذلك، كمـــــــا هـــــــو متوقـــــــع، إلــــى 0.5 % خـــالل عام 2009. وقد برز ذلك بصورة 

أوضـــح فـــي االقتصـــادات املتقدمة 
التي تراجـــع معدل النمو فيها من 
3 % عـــام 2006 إلـــى 2.6 % عام 
2007 ثـــم إلـــى 1 % عـــام 2008، 
مـــع توقـــع انزالقـــه إلـــى – 2.0 % 
لتكـــون   2009 عـــام  )بالســـالب( 
هذه هـــي املرة األولى التي يســـجل 
فيهـــا الناجت احمللـــي اإلجمالي في 
الـــدول املتقدمة - باألرقام املطلقة 
– انكماشـــًا منـــذ احلـــرب العامليـــة 
الثانيـــة. أّما االقتصـــادات النامية، 
 2007 عـــام  حتـــى  متكنـــت  فقـــد 
مـــن احملافظـــة علـــى وتيـــرة منوها 
السريعة لتسجل 8.0 % وإن بدأت 
هـــي األخـــرى تتعـــرض حلالـــة من 
التباطـــؤ اعتبـــارًا مـــن عـــام 2008 
بحيـــث لـــن يتعـــدى معـــدل النمـــو 
فيهـــا 6.3 % مع توقع هبوطه إلى 

3.3 % عام 2009.

أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات املستخرجة من القاعدة اإلحصائية املتاحة )كما في 
شهر أكتوبر 2008( على املوقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي www.imf.org، علماً 
بأن أرقام 2008 و 2009 مت حتديثها مبوجب بيان أصدره الصندوق في شهر يناير 2009

شكل رقم )1(
معدالت النمو االقتصادي احلقيقي العاملي )باألسعار الثابتة(

2009 – 2001

االقتصاد العاملي االقتصادات النامية االقتصادات املتقدمة

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-2.01.02.63.02.63.21.91.61.2
3.36.38.07.97.17.56.34.73.8
0.53.45.05.04.44.93.62.82.2
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 أداء االقتصادات املتقدمة والنامية

الــبـــــــاب األول

دور أكبر لالقتصادات النامية
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تشــــير نتائج األداء االقتصادي العاملي، مبا مت تســــجيله 
خالل احلقبة املاضية مــــن معدالت النمو املتفاوتة ملختلف 
الدول، إلى ازدياد األهمية النسبية لالقتصادات النامية من 
حيث درجة إســــهامها في توليد اإلنتاج العاملي املتشــــكل من 
مجاميــــع النــــواجت احملليــــة اإلجمالية لكافة بلــــدان العالم. 
فقد أدى االجتاه املتمثل باستمرار منو االقتصادات النامية 
مبعــــدالت أســــرع مــــن املعــــدالت املقابلــــة فــــي االقتصــــادات 
املتقدمــــة إلى زيادة مســــاهمة املجموعــــة األولى في إجمالي 

اإلنتاج العاملي على حساب مساهمة املجموعة الثانية.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)1(، فإن مس������اهمة 
االقتص���������ادات النامي����ة ف������ي الناجت اإلجمال������ي الع���املي – 

مبقي����اس تع�����ادل القوة الشرائي����ة (PPP) – ق������د واصل����ت 
منوه����������ا من 37 % عام 1998 إل���������ى 45 % عام 2008، 
في حني اس������تمرت حصة الدول املتقدم������ة )2( في التناقص 
م������ن 63 % إلى 55 % )انظر الش������كل رقم 2(. واس������تناداً 
إل������ى هذا املقي������اس)3(، فإن قائمة أكب������ر )12( اقتصاداً في 
العالم حتى عام 2008 تتضمن خمساً من الدول النامي������ة، 
اثنتان منها )الصني والهن������د( تتربعان على ثاني ورابع أكبر 
اقتصادي������ن. وبقيت الواليات املتح������دة محافظة على مركز 
الصدارة كأكب���ر اقتصاد في العالم رغم انخفاض حصت����ها 
خ��������ال  العق����د األخي����ر )1998 – 2008( م�����ن 23.6 % 
إل������ى 20.9 % من إجمالي حج������م االقتصاد العاملي املقدرة 
قيمت������ه بنحو )69.2( تريليون دوالر متث������ل مجاميع النواجت 
احمللي������ة اإلجمالية ل� )173( بل������داً. وتبوأت 
الصني املرك������ز الثاني حينما ارتفعت حصتها 
خ�������ال الفت���رة ذاته���ا م������ن 6.7 % إلى أكثر 
من 11.4 % لتح���������ل بذل���ك مح���ل الياب������ان 
الت����������ي تراجع��ت إل������ى املرك����������ز الثالث بع���د 
انخف�����اض حصتها من 8.1 % إلى 6.6 %. 
ونتيج����ة الرتف�����اع حصته�����ا م���ن 3.5 % إل�ى 
4.8 %، قفزت الهند من املرتبة السابعة إلى 
الرابعة لتح������ل محل أملانيا التي تراجعت إلى 
املرتبة اخلامسة متأثرة بانخفاض حص�����تها 
م������ن 5.4 % إل������ى 4.2 %. وحدثت تغيرات 
في مواقع وحصص االقتصادات الرئيس������ية 
الس������بعة األخ������رى كان معظمها على ش������كل 
تراجعات نس������بية لل������دول ذات االقتصادات 

املتقدمة )أنظر اجلدول رقم 1(.

ويبدو أن االقتصاد العاملي يشهد مرحلة 
جديدة من التحوالت التاريخية من شأنها أن 
تؤدي إل������ى إعادة ترتيب الق������وى االقتصادية 
الرئيسية بني الدول ذات االقتصادات املتقدمة 
والدول ذات االقتصادات النامية والناشئة أو 
الصاع������دة )emerging( كما أصبح يطلق 
على بعضها مؤخراً ومن ضمنها - فضًا عن 
الصني والهند - روسيا وعدد من دول جنوب 
ش������رق آسيا ودول االحتاد السوفياتي سابقاً. 
وقد أش������ار صندوق النق������د الدولي، في أحد 

الدولـــــــــة
حصتها في االقتصاد ترتيبها

العاملي % *

2008199820081998

1120.923.6الواليات املتحدة

2311.46.7الصني

326.68.1اليابان

474.83.5الهند

544.25.4أملانيا

763.23.6بريطانيا

6103.22.5روسيا

853.13.7فرنسا

992.83.1البرازيل

1082.73.4إيطاليا

11122.12.1إسبانيا

12112.12.2املكسيك

*  ومتثل نسبة مساهمة الناجت احمللي اإلجمالي بكل دولة إلى إجمالي الناجت العاملي 
لـ )173( دولة على أساس تعادل القوة الشرائية.

أعد هذا اجلدول استنادًا إلى البيانات املستخرجة من القاعدة اإلحصائية املتاحة 
على املوقع االلكتروني لصندوق النقد الدولي املشار إليه آنفًا.

جدول رقم )1(
أكبر )12( اقتصادًا في العالم
خالل الفترة 1998 – 2008
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شكل رقم )2(
األهمية النسبية لالقتصادات املتقدمة والنامية*

خالل الفترة 1998 - 2008

* متثل األهمية النسبية لالقتصادات املتقدمة والنامية النسبة املئوية ملساهمة 
القوة  تعادل  أســاس  على  بلدًا   )173( لـ  العاملي  الناجت  إجمالي  في  منهما  كل 

الشرائية.
أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستخرجة من القاعدة اإلحصائية املتاحة 

على املوقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي املشار إليه آنفًا.

19982008

٪ 37
النامية

٪ 63
املتقدمة

٪45 
النامية

٪ 55
املتقدمة

تقاريره األخيره حول آفاق االقتصاد العاملي)4(، 
إلى حتولني هامني ربطهما بديناميكيات النمو 
في االقتص������اد العاملي. ويتمث������ل التحول األول 
بهيمن������ة االقتص������ادات النامية عل������ى النمو في 
النش������اط االقتصادي العام حيث أسهمت بنحو 
ثلث������ي النم������و العاملي خال الس������نوات اخلمس 
املاضية. أّم������ا التحول الثان������ي فيتمثل بازدياد 
دور االقتص������ادات النامية في هي������كل التجارة 
الدولية حيث أصبحت تسهم بحوالي ثلث حجم 
التجارة العاملية وبأكثر م������ن نصف الزيادة في 
إجمالي املس������توردات منذ عام 2002، كما أن 
بلداناً نامية عديدة متكنت من توس������يع قواعد 
صادراته������ا وتنويع وجهاته������ا، إضافة إلى توليد 
فوائ������ض كبيرة في حس������اباتها اجلارية مقارنة 
بالعجوزات التي كانت تعاني منها غالبية الدول 

النامية في فترة ما قبل عام 2000.
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الفصل األول

كان لألزمـــة املالية العاملية، التي انطلقت في بداية األمر 
مـــن الواليـــات املتحدة األمريكية في شـــهر أغســـطس 2007 
مـــع انفجار “فقاعة اإلســـكان”، آثارها االنتشـــارية الســـريعة 
على االقتصادات املتقدمة ولو بدرجات متفاوتة تعكس مدى 
انكشـــاف كل من هذه االقتصادات علـــى االقتصاد األمريكي، 
ومـــدى اندمـــاج أســـواقها املاليـــة مـــع بعضها البعـــض، فضاًل 
عـــن مـــدى قـــدرة كل منها على اســـتيعاب األزمـــة. إاّل أن تلك 
اآلثار االنتشـــارية أصبحت أكثر وضوحًا وانتشـــارًا في غالبية 
االقتصـــادات املتقدمـــة فـــي أوقـــات الحقة من العـــام اجلديد 

)2008( كما سيتبني في السياق التالي:

أواًل - الواليات املتحدة األمريكية:
كان مؤشر األداء االقتصادي األمريكي، 
املتمثل مبع������دل النمو ف������ي الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي، حتى الربع الثالث من 
عام 2007 يوحي بأن هذا العام س������يكون 
مبثاب������ة امت������داد للع������ام الذي س������بقه إلى 
أن ح������دث احملظ������ور مع انفج������ار “فقاعة 
في شهر أغس������طس 2007،  اإلس������كان” 
وذلك حتت تأثير م������ا عرف بأزمة الرهن 
العقاري التي سرعان ما حتولت إلى أزمة 
مالية حادة كانت لها انعكاساتها اخلطيرة 
ليس فقط على االقتصاد األمريكي وإمنا 
أيضاً على اقتص������ادات عديدة أخرى كما 
هو مشار إليه في أكثر من سياق من هذا 

التقرير.

وم������ع أن ثم������ة حرك������ة تصحيحيه ما 
في قطاع اإلس������كان لم تكن غير متوقعة 
ف������ي الواليات املتحدة بع������د الطفرة التي 
ش������هدها ه������ذا القط������اع في الس������نوات 
الس������ابقة، إاّل أن املفاجأة الكبيرة متثلت 
بش������دة هذه احلركة وآثارها االنتش������ارية 

الواسعة على النطاق االقتصادي احمللي واخلارجي مع مدى 
“تورط” عدد كبير من البنوك الرئيس������ية احمللية واألجنبية 
في هذا الن������وع من التمويل. وكان االنطباع الش������ائع يوحي 
أن ه������ذا النوع م������ن التمويل مقتصر عل������ى بعض املصارف 
األمريكي������ة “احمللية” الصغي������رة احلجم نس������بياً وعدد من 
الشركات “املتخصصة” التي جتازف بتقدمي قروض الرهن 
  (Subprime Mortgage Loans) العق������اري عالي املخاط������ر
بأس������عار فائدة مرتفعة نسبياً. إاّل أنه، وكما تبني فيما بعد، 
كان هناك ع������دد غير قليل من البنوك واملؤسس������ات املالية 
الرئيس������ية األمريكي������ة واألوروبية غارقة في ه������ذه الدوامة 

االقتصـــادات املتقـــدمة

% 6.00

% 5.00

% 4.00

% 3.00

% 2.00

% 1.00

% 0.00

% 1.00 -

% 2.00 -

% 3.00 -

% 4.00 -

% 5.00 -

% 6.00 -

شكل رقم )3(
النمو االقتصادي األمريكي ربع السنوي*

2008 - 2007

سنوي معدل موسمياً.* ميثل معدل التغير في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي لكل ربع على أساس 
أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات املنشورة على املوقع االلكتروني لوزارة 

  www.commerce.gov التجارة األمريكية

الربع
 األول

الربع
 األول

الربع
 الثاني

الربع
 الثاني

الربع
 الثالث

الربع
 الثالث

الربع
 الرابع

الربع
 الرابع

 2007 2008
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 (Derivatives) من خال انخراطها في عمليات املش������تقات
و“التوري������ق” (Securitization) الت������ي يت������م مبوجبها إعادة 
هيكلة القروض لتأخذ ش������كل األوراق املالية القابلة للتداول 
في الس������وق، كما كانت هناك بنوك غير أمريكية - معظمها 
أوروبية - متورطة هي األخرى من خال اس������تثماراتها في 

هذه األوراق ذات القروض املهيكلة...

ونتيج������ة لهذه التط������ورات، تعرض االقتص������اد األمريكي 
خ������ال الربع الرابع من عام 2007 لتباطؤ حاد حينما تراجع 
معدل منوه بنسبة 0.2 % )بالسالب( بعد حتقيق توسع كبير 
ناهز 4.8 % في كل من الربعني الس������ابقني )انظر الش������كل 
رقم 3(. وبذلك يك������ون الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في 
الواليات املتحدة قد تعرض خال الربع الرابع من عام 2007 
النكم������اش - باألرقام املطلقة - ألول م������رة منذ الربع الثالث 
لع������ام 2001. وبدا واضحاً، منذ ذل������ك الوقت، أن االقتصاد 
األمريكي في طريقه للدخول في دورة من الركود، وإن تأخر 
اإلع������ان عن ذلك رس������مياً إلى وقت الحق م������ن عام 2008 
حينما حتقق شرط حدوث الركود – حسب تعريفه الفني)5( - 
بعد تسجيل معدل من����و ربع س����نوي سلبي مرتني متت���اليتني 
ب�����واقع  - 0.5 % خ���������ال الرب�����ع الثال���ث و– 6.3 % خال 
الربع الرابع من العام. وهذه هي املرة األولى التي يدخل فيها 
االقتصاد األمريكي في دوره ركود منذ أوائل تسعينات القرن 
املاض������ي حينما تع������رض الناجت احمللي اإلجمال������ي األمريكي 
النكم������اش بواقع – 3 % في الرب�����������ع الرابع من عام 1990 

و – 2 % في الربع األول من عام 1991.

وفي احملصلة النهائية للعام������ني األخيرين، حصل تباطؤ 
ملح������وظ في النمو إلى 2 % عام 2007 ثم إلى 1.1 % عام 

2008، مقابل 2.8 %  و 2.9 % خال العامني السابقني.

والظاه������ر أن اجله������ود املكثفة التي أقدمت الس������لطات 
النقدي������ة واملالية األمريكي������ة على اتخاذها تباع������اً لم تفلح 
كثي������راً في الس������يطرة على ه������ذه األزمة املتفاقم������ة التي لم 
تقتص������ر أضرارها عل������ى القطاع اإلس������كاني والعقاري، بل 
امتدت وتشعبت لتشمل سائر القطاعات واألنشطة األخرى 
محدثة حالة من عدم االستقرار في األسواق املالية بصورة 
خاص������ة واختراق������ات هيكلية في االقتص������اد بصورة عامة. 
إزاء ه������ذا الوضع الش������ائك، ب������دا واضحاً من������ذ البداية أن 
مهمة الس������لطات النقدية، على وجه التحديد، ستكون بالغة 
الصعوبة والتعقيد. إذ فضًا عن مس������ؤولياتها العاجلة في 
معاجلة االهتزازات احلاصلة في األس������واق املالية والنقدية 

واملصرفية،  يترتب عليها العمل بفعالية ضمن إطار معادلة 
دقيق������ة يفترض فيها أن توازن بني جانبني متناقضني يتمثل 
أولهما بتحقيق حد أدنى من النمو املستهدف باتباع سياسة 
نقدية توسعية تنّفذ عادة من خال تخفيض أسعار الفائدة، 
ف������ي حني يتمثل الثاني بعدم جتاوز حد أقصى من التضخم 
غير املرغوب فيه باتباع سياس������ة نقدية تقييدية تنّفذ عادة 

من خال رفع أسعار الفائدة.

وخال فترة النمو التي س������بقت انفجار األزمة األخيرة، 
كان اله������ّم األول ملجلس االحتياطي الفدرالي، الذي  يضطلع 
مبهام السلطة النقدية في الواليات املتحدة األمريكية، يتمثل 
ف������ي احملافظة على التحكم بالتضخ������م. فقد عمد منذ يونيو 
2004 إلى اتخاذ )17( إجراء لرفع س������عر الفائدة الفدرالي 
م������ن 1 % إلى 5.25 %، مما أبقى على مس������تويات التضخم 
ضم������ن حدود 2.5 % - 3.4 %)6(. وفي محاولة منه ملعاجلة 
األزمة املس������تجدة وتداعياتها الس������لبية عل������ى مجمل الوضع 
االقتصادي، أقدم اعتباراً  من أغس������طس 2007 على اتخاذ 
سلس������لة من اإلجراءات التسهيلية في مقدمتها خفض أسعار 
الفائدة لتفادي شبح الركود. وحتى نهاية عام 2008 اتخذت 
السلطات النقدية األمريكية ثمانية إجراءات لتخفيض سعر 
الفائدة الفيدرالي كان آخرها في ش������هر ديسمبر حينما تقرر 

                       السنة
2008 200520062007املؤشر    

2.92.82.01.1النمو االقتصادي% )1( 

3.42.54.10.1التضخم% )2( 

4.84.44.97.2البطالة%)3( 

الــنــاجت احملــلــي اإلجمالي  فــي  الــســنــوي  الــتــغــيــر  مــعــدل   )1(
احلقيقي.

املستهلك جلميع  السنوي في مؤشر أسعار  التغير  )2( معدل 
السلع واخلدمات مبا فيها الطاقه والغذاء.

)3( كما في نهاية السنه.
أعــد هــذا اجلـــدول مــن واقـــع الــبــيــانــات املــنــشــورة على املواقع 

االلكترونية للجهات الرسمية ذات العالقة وهي:
وزارة التجارة األمريكية فيما يتعلق بالناجت احمللي

 www.commerce.gov 
والبطالة املستهلك  بأسعار  يتعلق  فيما  األمريكية  العمل  وزارة 

www.dol.gov 

جدول رقم )2(
مؤشرات اقتصادية رئيسية 
الواليات املتحدة األمريكية

2008 – 2005



- 22 -

أن يتراوح س������عر الفائدة الفيدرالي املس������تهدف بني صفر – 
0.25 % فق������ط. يضاف إلى ذلك اإلج������راءات األخرى التي 
اتخذتها الس����������لطات النقدي����ة األمريكي���ة – س������واء بصورة 
منفردة أو بالتنس������يق مع عدد من الس������لطات املعنية األخرى 
احمللية واألجنبية – للمساعدة في معاجلة أزمة السيولة في 
األس������واق املالية. ولم تتردد الس������لطات النقدية في الواليات 
املتحدة في اآلونة األخيرة في إعطاء األولوية املطلقة ملسألة 
النم������و )جتنباً للركود( رغم تزايد أخطار التضخم حتى وقت 
متأخ������ر من عام 2008، وذلك خافاً ملا كان عليه احلال في 
دول الي������ورو وبريطانيا التي بقيت س������لطاتها النقدية لبعض 
الوقت تولي اهتماماً خاصاً ملس������ألة التضخم إلى أن وجدت 
نفس������ها في وقت الحق من ع������ام 2008، مضطرة إلى تغيير 
نهجها بإقدامها، بني أمور أخرى، على تخفيض أسعار الفائدة 
في محاولة منها لدرء أخطار الركود الذي أخذ يطل برأس������ه 
فعًا. ومما ساعد السلطات النقدية األمريكية وغيرها على 
اإلقدام دون تردد على تخفيض أسعار الفائدة تراجع أخطار 
التضخم بع������د االنخفاض احلاد الذي طرأ على مس������تويات 
األسعار، وعلى األخص أسعار السلع األولية مبا فيها النفط، 
السيما في الربع األخير من عام 2008 وذلك بعد أن سجلت 

تلك األسعار مستويات قياسية في الفترة السابقة.

ونتيجة لهذه التطورات، لوحظ انخفاض مستوى التضخم 
في الواليات املتحدة إلى 0.1 % 
عام 2008، وهو أدنى مس������توى 
للتضخم يتم تسجيله خال اثني 
عش������ر ش������هراً منذ عام 1954. 
وجنم ذلك عن انخفاض مؤش������ر 
الربع  املس������تهلك خال  أس������عار 
األخير من العام بنسبة 12.7 % 
)على أساس سنوي(، وذلك بعد 
أن ش������هد خال األرب������اع الثاثة 
السابقة ارتفاعات بواقع 3.1 % 
و 7.9 % و 2.6 % على التتابع.

م������ن ناحية أخرى، تس������ببت 
حال������ة الركود التي تع������ّرض لها 
االقتص������اد األمريكي في ارتفاع 
معدل البطالة ع������ام 2008 إلى 
7.2 % )كم������ا في نهاي������ة العام 
وعلى أس������اس س������نوي(. ويعتبر 

ه������ذا املعدل أعلى معدل من نوعه يتم تس������جيله في الواليات 
املتحدة منذ عام 1992 حينما بلغ املعدل املقابل 7.4 %.

وس������اهم انخفاض أس������عار الفائدة األمريكية، بني عوامل 
أخرى ليس اقله������ا تأثيراً االختاالت الهيكلي������ة املزمنة فيما 
أصب������ح يعرف ب������� “العجز الت������وأم” لكل م������ن امليزانية العامة 
وامليزان التجاري، في حدوث مزيد من االنخفاض في س������عر 
ص������رف الدوالر مقابل العمات الرئيس������ية األخرى الس������يما 
مقاب������ل اليورو. وفي عام 2007، فَقَد الدوالر من قيمته ما ال 
يقل عن 6 % في املتوسط مقابل سبع عمات رئيسية )انظر 
الش������كل رقم 4(. ويبدو أن هذا االنخفاض في س������عر صرف 
الدوالر قد س������اعد على زيادة الصادرات األمريكية من السلع 
واخلدمات عام 2007 بنس������بة تعادل أكثر من ضعف نس������بة 
الزيادة املقابل���ة في املس����توردات )13.6 % مقاب��ل 5.7 %(، 
مما أدى إلى تقليص العجز التجاري الس������لعي واخلدمي ألول 
مرة منذ خمس سنوات، وإن بقي العجز كبيراً )أكثر من 700 
مليار دوالر عام 2007 مقابل 803 ملياراً في العام السابق(. 
ومع أن س������عر الدوالر قد حتسن في األشهر األخيرة من عام 
2008، الس������يما مقابل الي������ورو واإلس������ترليني، إال أن العجز 
التجاري األمريكي )سلع + خدمات( واصل تقلصه خال العام 
املذكور ليصل إلى نحو )677( مليار دوالر، مع اإلش������ارة إلى 
أن هذا التحس������ن قد جنم كلياً عن ارتفاع الفائض في امليزان 

شكل رقم )4(
مؤشر سعر صرف الدوالر مقابل اليورو وسبع عمالت رئيسية*

يناير 1999 = 100

 *  وهي العمالت املرجحة بأوزان التجارة اخلارجية مع كل من: دول منطقة اليورو، كندا، 
اليابان، بريطانيا، سويسره، السويد وأستراليا.

   www.bea.gov U.S.Bureau of Economic Analysis :املصدر
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“اخلدمي” إلى )144( ملي������ار دوالر مقابل )119( ملياراً في 
عام 2007 بينما  واصل العجز في امليزان “السلعي” تدهوره 

إلى )821( مليار دوالر مقابل )819( ملياراً.

أما عجز امليزانية العامة، فمع انه  تقلص هو اآلخر عام 
2007 إلى )162( مليار دوالر أو ما يعادل 1.2 % من الناجت 
احملل������ي اإلجمالي، إاّل أنه من املتوق������ع أن يعاود ارتفاعه عام 
2008 ليصل إلى )410( مليارات دوالر أو 2.9 % من الناجت 
احمللي اإلجمالي)7(. ويقارب هذا العجز الرقم القياسي الذي 
مت تس������جيله عام 2004 بواق������ع )413( مليار دوالر. وخافاً 
لتوقعات س������ابقة بإمكانية حدوث مزي������د من االنخفاض في 
عجز امليزانية للسنة املالية املنتهية في آخر سبتمبر 2009، 
أعلن في ش������هر يوليو 2008 أن هذا العجز سيس������جل رقماً 
قياس������ياً جديداً قد يتجاوز )482( مليار دوالر)8(، وإن أصبح  
في حك������م املؤكد أن يتجاوز العجز الفعل������ي هذا الرقم كثيراً 
في ضوء ما س������يتم ضخ������ه من األموال العام������ة ضمن إطار 
جهود احلكومة الرامية إلى معاجلة األزمة املالية وتداعياتها 
االقتصادية. وكان آخر رقم أعلن عنه في شهر مارس 2009 
للعجز املتوق������ع في امليزانية يناه������ز 1.75 تريليون دوالر أي 

أكثر من 12 % من الناجت احمللي اإلجمالي.

ثانيًا -  اليابان:
خاف������اً ملا كان عليه الوضع ف������ي دول متقدمة أخرى مبا 
فيها الوالي������ات املتح������دة وأوروبا الغربية كم������ا هو مبني في 

س������ياقات أخرى من هذا التقرير، لم يحدث تباطؤ كبير في 
منو االقتصاد الياباني خ������ال الربع األخير من عام 2007، 
حيث وصل معدل النمو إلى 4.5 % )على أس������اس س������نوي(. 
ويس������تدل من ذلك على أن االقتص������اد الياباني قد متكن من 
اجتياز عام 2007 دون أن يتأثر كثيراً بتداعيات األزمة املالية 
التي انطلقت من الواليات املتحدة في شهر أغسطس 2007، 
وإن لم تس������لم اليابان هي األخرى من اآلثار االنتشارية لتلك 
األزمة في أوقات الحق������ة من العام 2008 وما تاه. والواقع 
أن مع������دل النمو االقتصادي اليابان������ي عام 2007 قد واصل 
تسارعه للسنة الثالثة على التوالي ليصل إلى 2.4 % مقابل 
2 % في العام السابق و 1.9 % في العام الذي سبقه. ويذكر 
أن هذه املع������دالت الثاثة تعتبر مرتفع������ة تاريخياً باملقاييس 
اليابانية، حيث لم يتعد متوس������ط النمو السنوي خال العقد 
األخير من القرن املاضي 1.5 %، علماً بأن معدل النمو كان 
سالباً في السنتني األخيرتني من العقد املذك�����ور )- 0.1 % 

عام 1999 و - 2 % عام 1998(.
ويب������دو أن الطلب اخلارجي، ال������ذي يقاس بحجم صافي 
الصادرات، قد استعاد عام 2007 دوره التاريخي في حتقيق 
جانب أكب������ر من النمو االقتصادي بع������د أن تراجعت أهميته 
النسبية خال السنوات األخيرة لصالح الطلب احمللي وعلى 
األخ������ص م������ا يرتبط منه بأنش������طة القطاع اخل������اص )انظر 
الشكل رقم 5(. ويرجع الفضل في قوة الطلب اخلارجي على 
الصادرات اليابانية إلى االقتصادات اآلس������يوية األخرى التي 
واصلت منوها الس������ريع عبر عام 2007 مس������تحوذة على ما 

Outlook for Economic Activity and prices، April 2008 :املصدر: بنك اليابان، من خالل تقريره املعنون
www.boj.or.jp واملنشور على موقعه اإللكتروني

شكل رقم )5(
مساهمة الطلب احمللي وصافي الصادرات في النمو االقتصادي الياباني
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يقرب من نصف الص������ادرات اليابانية، بينما تراجعت حصة 
الواليات املتحدة ومنطقة اليورو إلى حوالي الثلث.

ومما ساعد أيضاً على استمرار النمو االقتصادي الياباني 
القوي عام 2007 مواصلة السياس������ة النقدية التوس������عية التي 
واظ������ب على انتهاجه������ا بنك اليابان )املركزي( طوال الس������نوات 
الس������ت األخيرة من خال احملافظة على مستويات متدنية جداً 
ألسعار الفائدة. وما يزال سعر الفائدة األساسي املقرر من قبل 
بنك الياب������ان )uncollateralized overnight call rate( بحدود 
0.25 – 0.5 % فق������ط من������ذ ش������هر يولي������و 2006 بعد أن ظل 

محصوراً عند نقطة الصفر على مدى نحو خمس سنوات. 

أّم������ا ف������ي ع������ام 2008، فقد دخ������ل االقتص������اد الياباني 
“رس������مياً” في حالة الرك������ود حتى قبل االقتص������اد األمريكي 
حينما مت تسجيل معدل منو سلبي في كل من األرباع الثاثة 
األخيرة م������ن العام ليصل في الربع الراب������ع إلى - 12.7 % 
)على أس������اس س������نوي( أو إلى أكثر من ثاثة أضعاف معدل 
النمو الس������لبي األمريكي املقابل. وفي احملصلة النهائية لعام 
2008، تعرض الن������اجت احمللي اإلجمال������ي احلقيقي الياباني 
لانكم������اش – باألرق������ام املطلقة – بنس������بة - 0.7 %، وذلك 
للمرة األولى منذ تس������عة أعوام. لذلك أقدم بنك اليابان عام 
2008 إلى اتخاذ عدة إجراءات لتنشيط احلركة االقتصادية 
كان من ضمنها إجراء تخفيضني لس������عر الفائدة األساس������ي 

ليصل في شهر ديسمبر إلى 0.1 %)9(.

وشهد معدل التضخم عام 2008 ارتفاعاً نسبياً ملحوظاً 
ليص������ل إلى 1.4 %، وذل������ك باملقارنة مع ما كان عليه الوضع 
في الس������نوات الس������ابقة حيث بقي التضخم حتت السيطرة 
بش������كل ملفت. ويذكر أن متوسط معدل التضخم السنوي في 
الياب������ان خال الفت������رة 1999 – 2007 بقى س������الباً أو عند 
نقطة الصفر، وذلك باستثناء عام 2006 حينما شهد حتركاً 

بسيطاً نحو األعلى دون أن يتجاوز 0.3 %.

وعلى الرغم مم������ا تعرض له االقتصاد الياباني من ركود 
خ������ال عام 2008، إاّل أن معدل البطالة لم يتأثر حتى نهاية 
العام بالدرجة ذاتها التي تأثرت بها حركة النشاط االقتصادي 
عموماً. فقد بقي متوسط معدل االبطالة عام 2008 بحدود 
4 % مقابل 3.9 % ع������ام 2007، علماً بأن املعدالت املقابلة 
خال التسعة أعوام السابقة )1998 – 2006( قد تراوحت 
ب������ني 4.1 % - 5.4 %. إال أن م������ن املتوق������ع أن يش������هد عام 

2009 ارتفاعاَ كبيراَ في معدل البطالة الياباني.

ثالثًا - منطقة اليورو:
  كان������ت اآلثار االنتش������ارية لألزمة املالي������ة العاملية، التي 
انطلقت من الواليات املتحدة في ش������هر أغس������طس 2007، 
أس������رع واش������د بتداعياته������ا االقتصادية على معظ������م الدول 
األوروبي������ة وعلى األخص منطقة اليورو وبريطانيا اللتني كان 
التأثير فيهما واضحاً بشكل خاص في الربع الرابع من العام 
املذكور، شأنهما في ذلك شأن الواليات املتحدة. ففي منطقة 
الي������ورو لم يتجاوز معدل النمو خ������ال الربع املذكور 1.5 % 
)على أس������اس س������نوي(. ومع ذلك، فقد متكنت دول املنطقة 
عموماً من حتقيق منو قوي نس������بياً لكام������ل العام 2007 بلغ 
2.7 % مقاب������ل 2.8 % خ������ال ع������ام 2006. ويعتب������ر هذان 
املعدالن مرتفعني نس������بياً باملقاييس التاريخي������ة، إذ غالباً ما 
بقي معدل النمو خال فترة األربع س������نوات السابقة )2002 

– 2005( يتراوح بني 0.8 % - 1.7 %.

ولوحظ أن )8( دول من أصل الثاث عشرة دولة املنتمية 
للمجموعة)10( ش������هدت تباطؤاً في نشاطها االقتصادي العام، 
من ضمن�����ه������ا أملانيا )أكبر دول املنطق����������ة( وإيطالي���ا )ثالث 
أكب������ر دولة( اللتني تراجع مع����دل النم��و فيهم���ا م�����ن 2.9 % 
و1.8 % ع������ام 2006 إلى 2.5 % و 1.5 % عام 2007، إي 
إلى مس������توى يقل عن مس������توى منو املنطقة ككل )2.7 %(، 
في حني حافظت الدول الس�����������ت األخ������رى األق������ل حجم����اً 
)إسبانيا، النمسا، ايرلندة، فنلنده، اليونان ولكسمب���رغ( على 
مس������توي����ات أعلى تراوحت بني 3.1 % - 4.5 %. وحافظت 

جدول رقم )3(
مؤشرات اقتصادية رئيسية

اليابان
2008 – 2005

                      السنة
املؤشر

2005200620072008

- 1.92.02.40.7النمو االقتصادي% )1(
1.4-0.3- 0.3التضخم % )2(

4.44.13.94.0البطال��ة %)3(

)1( معدل التغير السنوي في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
)2( معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار املستهلك.

)3( النسبة من إجمالي قوة العمل.
     مت إعداد هذا اجلدول من واقع البيانات املنشورة على 

املواقع االلكترونية للجهات الرسمية ذات العالقة وهي: 
  www.cao.go.jp :)3( + )1(

www.stat.go.jp :)2(
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فرنس������ا )ثاني أكبر دولة( خال سنتي 2006 و 2007 على 
معدل منوها ولكن عند مس������توى أق���ل قلي������ًا )2.6 %( من 
متوس������ط املنطقة، في حني بقي املعدل املقابل لبلجيكا عند 
مس������توى أعلى )2.8 %(. أّما الدول الث����اث الباقي������ة، فقد 
تس�����ارع مع������دل النم������و فيها ليص�������ل إلى مست������وى مرتف���ع 
ف������ي اثنت����ني منه������ا هم������������ا س������ل���وفينيا )6.1 %( وهولن����ده 
)3.5 %(، في حني بقي عند مس������توى منخفض نس������بي�����اً في 

البرتغ����ال )1.8 %(.

أّم������ا في عام 2008، فقد برز مفعول اآلثار االنتش������ارية 
لألزم������ة املالية العاملية بصورة جلية على مس������توى النش������اط 
االقتص���ادي عموماً، السيما خ���ال الربع األخي��ر من الع���ام 
حينم����������ا انكم��ش الن��اجت احملل��ي اإلجمالي احلقيق��ي بقراب��ة 
- 1.4 % )على أساس سنوي(. وفي احملصلة النهائية للعام، 

لم يتعد معدل النمو 1.2 %.

وقد أدى حتول اجتاه أس������عار الس������لع األولية – مبا فيها 
النفط – نحو الهبوط في األش������هر األخيرة من عام 2008، 
م������ع ما رافق ذلك من انخفاض في الطلب الكلي، إلى تراجع 
معدل التضخم ليبلغ 1.6 % فقط في شهر ديسمبر بعد أن 
وصل إلى 4 % في كل من شهري يونيو ويوليو. وفي احملصلة 
النهائية لعام 2008 بقى متوسط معدل التضخم في منطقة 
اليورو ككل عند مس������توى مرتفع غير مسبوق )3.3 %( منذ 

إنش������اء املنطقة عام 1999، وإن كان من املتوقع أن يهبط إلى 
1.1 % كمتوسط لعام 2009، وهو مستوى أدنى من املستوى 

املستهدف من قبل البنك املركزي األوروبي )حوالي 2 %(.

والواقع أن البنك املركزي األوروبي، الذي يرسم السياسة 
النقدية في منطقة اليورو، ظل حتى شهر يوليو 2008 شديد 
احلرص على أن يولي اهتماماً خاصاً ملسألة التضخم معتبراً 
إّياه التهديد األخط������ر لاقتصاد، وذلك خافاً للتحول الذي 
كان ق������د طرأ س������ابقاً على السياس������ة النقدية ف������ي الواليات 
املتح������دة حينما أصبح������ت تعطي أولوية كبيرة ملس������ألة النمو 
)جتنب������اً للركود( رغم تزايد أخطار التضخ������م كما ذكر آنفاً. 
إذ بينما عم������د مجلس االحتياطي الفدرال������ي األمريكي منذ 
سبتمبر 2007 وحتى ابريل 2008 إلى خفض أسعار الفائدة 
ست مرات مبا يعادل 275 نقطة أساس، أبقى البنك املركزي 
األوروبي على أس������عار الفائدة دون تغيير ب������ل إنه أقدم على 
رفعها في ش������هر يوليو 2008 مبا يعادل )25( نقطة أساس. 
وق������د أدى ذلك، بني عوامل أخرى، إلى ارتفاع س������عر صرف 
اليورو مسجًا سلس������لة من األرقام القياسية مقابل الدوالر، 
مما جع������ل العملة األوروبية أكثر جاذبية إل������ى درجة أنه بدأ 
يتردد في بعض األوس������اط إمكانية منافس������تها للدوالر كعملة 
احتي������اط عاملية، وإن بقي ذلك يواجه معارضة قوية من عدد 
من دول املنطقة نظراً لتأثيراته السلبية على القوة التنافسية 
لصادراتها في األس������واق العاملية. وعل������ى كل حال، فإن ذلك 
لم يدم طويًا إذ ما لبث الدوالر أن بدأ يس������تعيد قوته 
مقاب������ل اليورو مع اضطرار البنك املركزي األوروبي إلى 
الش������روع في تخفيض أس������عار الفائدة للمساعدة، بني 
أم������ور أخرى، في وضع حد للركود االقتصادي، ش������أنه 
في ذلك ش������أن البنوك املركزية في مختلف دول العالم 
والت������ي عمدت هي األخرى تباع������اً، وللغرض ذاته، إلى 
اتخاذ إجراءات مماثلة... وخال الثاثة أشهر األخيرة 
من ع������ام 2008، أجرى البنك املرك������زي األوروبي على 
أحد أسعار فائدته الرئيسية )Deposit Facility( ثاثة 
تخفيضات )م������ن 3.25 % إلى 2 %( اتبعها بتخفيض 
آخر في شهر يناير 2009 مبا يعادل مائة نقطة أساس 

ليصل سعر الفائدة املذكور إلى 1 %

ويبدو أن تأثي������ر الركود االقتصادي على معدالت 
البطال������ة في دول منطق������ة اليورو كان متأخ������راً نوعاً 
ما، حيث أن متوس������ط معدل البطال������ة للمنطقة ككل 
خ������ال عام������ي 2007 و 2008 )7.4 % - 7.5 %( 
بقي أقل من مس���������تواه منذ إنش�����������اء املنطق������ة ع�����ام 

جدول رقم )4(
مؤشرات اقتصادية رئيسية

منطقة اليورو
2008 – 2005

                           السنة
املؤشر

2005200620072008

1.72.82.71.2النمو االقتصادي % )1( 

2.22.22.13.3التضخم % )2( 

8.98.37.47.5البطال��ة % )3( 

)1( معدل التغير السنوي في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
)2( معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار املستهلك.

)3( النسبة من إجمالي قوة العمل.
أعد هذا اجلدول من واقع البيانات املنشورة على املوقع االلكتروني ملجلس 

 (Eurostat) اإلحصاء األوروبي
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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وكما ذكر آنفاً، كانت بريطانيا – ش������أنها في ذلك ش������أن 
منطق������ة اليورو – من أس������رع وأكثر الدول تأث������راً بتداعيات 
األزم������ة املالية العاملية الت������ي انطلقت م������ن الواليات املتحدة 
األمريكية في ش������هر أغس������طس 2007. إذ س������رعان ما بدأ 
االقتصاد البريطاني يفقد من زخمه اعتباراً من الربع الرابع 
للع������ام املذك������ور، حيث لم يتجاوز مع������دل النمو 2.5 % )على 
أس������اس س������نوي(. ومع ذلك متكن االقتصاد البريطاني، في 
احملصلة النهائية الصافية لعام 2007، من حتقيق منو قوي 
بواق������ع 3.1 % مقابل 3 % للعام الس������ابق. ولم يكن بإمكانه، 
بطبيع������ة احلال، احملافظ������ة على هذه الوتيرة الس������ريعة من 
النم������و خال عام 2008 تبعاً لتداعيات األزمة املالية العاملية 
وتأثيرها بوجه خاص على القطاع العقاري، فضًا عن اآلثار 
االنكماش������ية املتأخرة للسياس������ة النقدية املتشددة التي ظلت 
سائدة في بريطانيا حتى شهر ديسمبر 2007، رغم انفجار 
األزمة املالية في وقت سابق، وذلك ملقاومة التضخم. ويذكر 
أن بن������ك انكلت������رة )املركزي( قد عمد إلى رفع س������عر الفائدة 
“الرس������مي” خال ع����������ام 2007 ثاث م���������رات ليص���ل إلى 
5.75 %. وظل هذا الوضع قائماً حتى ش������هر ديسمبر حينما 
مت إج������راء تخفيض مبا يعادل 25 نقطة أس������اس فقط، تبعه 
خال عام 2008 خمس������ة تخفيضات مبا يعادل 350 نقطة 

1999 )7.8 % - 9.1 %(. وم������ع ذلك فإن هذا املعدل ما 
يزال مرتفعاً، مع توقع ارتفاعه إلى مس������توى أعلى في عام 
2009. وبذلك  تبقى البطالة تش������كل حتدياً رئيسياً ملعظم 
دول املنطق������ة نظراً الرتفاع معدالتها وخصوصاً باملقارنة مع 
مثياتها في الواليات املتحدة واليابان. ويُذكر أن أعلى معدل 
للبطالة بدول املنطق��ة عام 2008 مت تس����جيل���ه في اس��بانيا 
)11.3 %(، تلته������ا كل من فرنس������ا والبرتغ������ال )7.7 % لكل 
منهما(، ثم بلجي������كا )7.1 %(، وحافظت هولنده على أدنى 
مس������توى للبطال��ة في املنطق�������ة )2.2 % عام 2008 مقابل 
3.2 % ع������ام 2007(، تبعته����ا  كل من النمسا وقبرص التي 
انضمت إلى املنطقة عام 2008  )3.8 % لكل منهما(،  ثم 

لكسمب��رغ )4.4 % ( )11(.

رابعًا - اململكة املتحدة:
كما هو  احلال في الس������نوات الس������ابقة، لم يكن الوضع 
مختلفاً كثيراً في عامي 2007 و 2008 في بريطانيا عنه في 
منطقة اليورو عموماً، مع اإلش������ارة إلى أن كلتيهما منضويتان 
حتت مظلة االحتاد األوروبي. وال يفرق بينهما اقتصادياً من 
حيث املبدأ س������وى العملة، حيث تصر اململك������ة املتحدة على 
االحتفاظ بعملتها – اإلسترليني – مستقلة عن اليورو، رمبا 

ألسباب غير اقتصادية.

شكل رقم )6(
أسعار الفائدة األساسية )الرسمية(

احملددة من قبل السلطات النقدية في الدول املتقدمة الرئيسية

 www.boj.or.jp على املوقع االلكتروني  Outlook for Economic Activity …, April 2008  :املصدر: تقرير بنك اليابان املنشور بعنوان
لغاية ابريل 2008 واملواقع االلكترونية للبنوك املركزية املعنية حتى فبراير 2009.
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أس������اس، أضيف إلى ذل������ك تخفيضان آخران في الش������هرين 
األولني لعام 2009، بحيث وصل سعر الفائدة الرسمي لبنك 

انكلتره إلى 1 % فقط)12(.

وجاءت تلك التخفيضات ضمن جهود السلطة النقدية الرامية 
إل������ى وضع حد للركود الذي أعلن عنه رس������مياً في الربع الرابع من 
ع������ام 2008 حينما حدث، للمرة الثاني������ة على التوالي انكماش ربع 
س������نوي في الناجت احملل������ي اإلجمالي احلقيقي بواق������ع – 1.5 %. 
ويعتبر ذلك أكبر انخفاض ربع سنوي يتم تسجيله في بريطانيا منذ 
عام 1980. وفي احملصل������ة النهائية لعام 2008، فإن معدل النمو 
االقتصادي لم يتجاوز 0.7 %، وهو أضعف أداء س������نوي لاقتصاد 

البريطاني منذ آخر ركود تعرض له في عام 1992.

وكم������ا ح������دث ف������ي اقتص������اد منطقة الي������ورو وغي������ره من 
االقتصادات الرئيسية األخرى في العالم، فإن االجتاه الهبوطي 
ألس������عار السلع األولية في األشهر األخيرة من عام 2008، مع 
م������ا رافق ذلك من انخفاض في الطل������ب الكلي في ظل الركود 
السائد، أدى إلى تراجع معدل التضخم في بريطانيا من ذروته 
عند 5.2 % في ش������هر سبتمبر إلى 3.1 % في شهر ديسمبر. 
ومع ذلك، فإن متوس������ط معدل النمو لع������ام 2008 بقي عن����د 

مس�توى مرتفع يناه���ز 3.6 % مقاب����ل 2.3 % عام 2007.

أّم������ا فيما يتعلق بالبطال����ة، فقد كان للركود االقتصادي في 
بريطانيا تأثي������ره الواضح خال عام 2008 حيث واصل معدل 
البطال������ة ارتفاع�����ه من 5.2 % ف������ي الرب����ع األول من العام إلى 

5.4 % ف������ي الرب����������ع الث����اني و 5.8 % في الرب������ع الث���ال��ث ث���م 

إل����ى 6.3 % في الربع األخير من العام، وإن بقي عند مس������توى 
أدنى من املستوى املقابل في منطقة اليورو.

ويعتبر معدل البطالة في بريطانيا خال الربع األخير 
من عام 2008 أعلى معدل ربع س������نوي يتم تس������جيله منذ 

الربع األول من عام 1998 حينما بلغ عندئٍذ 6.4 %.

جدول رقم )5(
مؤشرات اقتصادية رئيسية

اململكة املتحدة
2008 – 2005

                           السنة
املؤشر

2005200620072008

1.83.03.10.7النمو االقتصادي % )1( 

2.02.32.33.6التضخم %)2( 
4.85.55.26.3البطال��ة % من قوة العمل )3(

)1( معدل التغير السنوي في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
)2( معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار املستهلك.

)3( كما في الربع الرابع من العام.
أعد هذا اجلدول من واقع البيانات املنشورة على املوقع 

االلكتروني ملكتب اإلحصاء الوطني البريطاني: 
www.statistics.gov.uk
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شكل رقم )7(
النمو االقتصادي في مجموعات دول آسيا الصاعدة

2007 – 1997

املصدر: صندوق النقد الدولي
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الفصل الثــاني

االقتصـــادات الناميـــــة
كانـــت  املتقدمـــة،  االقتصـــادات  فـــي  حـــدث  ملـــا  خالفـــًا 
االقتصـــادات الناميـــة عمومًا أقـــل عرضة لآلثار االنتشـــارية 
لألزمـــة املالية العاملية األخيرة وأكثر صمـــودًا أمام تداعياتها 
االقتصاديـــة، وذلـــك رغـــم انتشـــار ظاهـــرة العوملـــة وانفتـــاح 
األســـواق املالية والتجاريـــة العاملية على بعضهـــا البعض. إذ 
بينما تشـــهد االقتصادات املتقدمة  - وعلى رأســـها االقتصاد 
األمريكي ركودًا محققًا كما سبق تبيانه، واصلت االقتصادات 
النامية - بقيادة الصني - منوها بوتيرة ســـريعة نســـبيًا. ومع 
ذلـــك، فإن االقتصـــادات النامية ليســـت جميعهـــا مبعزل تام 
عمـــا يحدث فـــي االقتصادات املتقدمة مـــن هبوط، خصوصًا 
إذا مـــا أخـــذ هذا الهبـــوط أبعادًا أخطر أثـــرًا وأطول أمدًا كما 
هو متوقع. وفي كل األحوال، فإن االقتصادات النامية عمومًا 
ســـتظل، علـــى األرجح، محافظة فـــي املســـتقبل املنظور على 
مســـتوى من النمو يفوق في املتوســـط مستوى النمو املقابل 
لالقتصـــادات املتقدمـــة، وإن لم يكـــن ذلك كافيًا فـــي العديد 
مـــن الدول الناميـــة للتغلب على مشـــكلة البطالة فضاًل عن 
املشـــاكل األخرى املتفاقمة التي تهـــدد عددًا متزايدًا من هذه 
الـــدول مثـــل التضخـــم والفقر واملـــرض... وفيمـــا يلي عرض 
موجـــز ألهـــم التطـــورات األخيرة فـــي املجموعات الرئيســـية 
 )emerging( لالقتصادات النامية أو الناشـــئة أو الصاعدة
كمـــا أصبـــح يطلـــق عليها مؤخـــرًا. وســـيتم التركيـــز في هذا 
العـــرض بصورة رئيســـية على أهم التطورات الســـائدة خالل 
2007، مع اإلشارة إلى عام 2008 حيثما أمكن، وذلك نظرًا 
لعدم توفر بيانات كافية ومقارنة جلميع هذه املجموعات عن 
كامـــل عام 2008 حتـــى وقت إعداد هذا اجلـــزء من التقرير. 
وســـنكتفي فـــي هذا الســـياق بالتطـــرق إلى أربـــع مجموعات 
رئيســـية تتوزع على أربـــع قارات. وهذه املجموعات هي: آســـيا 
الصاعدة، كومنولث الدول املســـتقلة، أمريكا الالتينية، ودول 
جنوب الصحراء األفريقية، مع اإلشارة إلى أنه مت إفراد جزء 
رئيســـي من هذا التقرير ملجموعـــة االقتصادات العربية التي 

تتوزع بني القارتني اآلسيوية واإلفريقية.

أواًل - آسيا الصاعدة:
كما ذكرن������ا آنفاً، فإن إح������دى التح������والت التاريخية التي 
يشهدها العالم باجتاه إعادة ترتيب القوى االقتصادية لصالح 
الدول النامي������ة تتمثل ببروز دور االقتصادات اآلس������يوية التي 
يقودها حالي������اً اقتصادا الصني والهند ومن قبلهما اقتصادات 

»النم������ور« التي أصبح عدد منها يصنف ك� »اقتصادات صناعية 
جديدة«)13( تنويه������اً باملرحلة املتقدمة م������ن التطور االقتصادي 
الذي أحرزت������ه، رغم الكبوة التي تعرضت لها، مع عدد من دول 

جنوب شرق آسيا، عامي 97 – 98 )انظر الشكل رقم 7(.

وقد واصلت اقتصادات آسيا الصاعدة عموماً منوها بوتيرة 
متس������ارعة عبر الربع األخير من عام 2007، وذلك رغم تباطؤ 
النمو في اقتصادات شركائها التجاريني في الدول املتقدمة وما 
واكبه من اضطراب في األس������واق املالية العاملية ومن ارتفاعات 
في أس������عار السلع األولية وأس������عار الطاقة، مع ما استتبع ذلك 
من األجواء التشاؤمية املخّيمة على مستقبل االقتصاد العاملي. 
وف������ي احملصلة النهائية للعام املذكور وصل معدل النمو في هذه 

املجموعة إلى 9.1 % مقابل 8.9 % في العام السابق. 

وكم������ا كان عليه الوضع في الس������نوات الس������ابقة، تصدر 
االقتص������اد الصيني هذه املجموعة من االقتصادات في إحراز 
النمو األقوى بواقع 11.4 % وهو أعلى منو يتم تس������جيله منذ 



االقت�صاد العاملي

- 29 -

يتطلبه ذلك من تش����������ديد السياس�����������ة النقدية 
وزيادة مرونة س����������عر الص�������رف)14(. وهذا م���ا 
ق����د يفّسر متك���ن الهن����د من التحك����م مبع���دل 
التضخم خ����ال ع����امي 2006 و2007 بح����دود 
6.2 % - 6.4 % وذل������ك عل������ى حس������اب تباط��ؤ 
مع�����������دل النمو فيه�����ا م������ن 9.7 % إلى 9.2 %. 
أّما الصني، التي واصل معدل النم���و متس������ارعاً 
فيه������ا من 11.1 % إلى 11.4 %، فقد ش����هدت 
قف����������زة كبي���رة في التضخ���م م�����ن 1.5 % إل�����ى 
4.8 % وإن بقي في مس������توى أقل من املس������توى 
املقاب������ل في الهن������د، مع توقع تراجع مس������تويات 
التضخم في أوقات الحق������ه من عام 2008 في 
كا البلدين في ظل حتول اجتاه الس������لع األولية 
لانخف������اض، يضاف إلى ذلك أن توس������ع وتعمق 
الركود االقتص������ادي العاملي من ش������أنه أن يحد 
من وتي������رة النمو املتوقع أن يتباطأ إلى 9 % في 
الصني و 6 % ف������ي الهند عام 2008 وإلى أقل 
من ذلك عام 2009، مع ما لذلك من تأثير على 

تخفيض الطلب الكلي وبالتالي تخفيض األسعار.

وف���ي ب�����ل����������دان آشي�����ان، ارت���ف������ع م�������ع��������دل الن�����م�������و 
م������ن 5.7 % ع������ام 2006 إلى 6.3 % عام 2007. وش������مل 
االرتفاع غالبية بلدان املجموعة باس������تثناء تايلند التي تراجع 
مع������دل النمو فيها من 5.1 % إلى 4.8 % وهو األدنى داخل 
املجموعة، ف������ي حني تراوح������ت معدالت النمو ف������ي البلدان 
األخرى عام 2007 بني 6.3 % )لكل من ماليزيا وإندونيسيا( 
و 8.5 % )لفييتنام(. وفي ظل هذا النمو القوي، ارتفع معدل 
التضخ��������م في املتوس������ط إلى 6.1 % ع����ام 2007 مقاب�����ل 
4.5 % ف������ي الع������ام الس������ابق، ش������امًا كافة بل������دان املنطقة. 
ولوحظ أن معدل النمو االقتصادي األعلى الذي مت تسجيله 
ف������ي فييتنام كان على حس������اب تصاع������د التضخم الذي بقي 
األعل������ى أيض������اً حينما وصل إلى 16 % ع������ام 2007 أو إلى 

حوالي ضعف ما كان عليه في العام السابق.

أما مجموعة االقتصادات اآلسيوية الصناعية اجلديدة، 
فق������د حافظت على مس������توى منوها مبتوس������ط 5.6 % لكل 
من عام������ي 2006 و 2007. وفي حني تس������ارع معدل النمو 
االقتص������ادي في تايوان، حدث تباطؤ في كل من كوريا وهونغ 
كونغ وسنغافورة التي بقيت محافظة على أعلى مستوى للنمو 
)7.7 %( داخل املجموعة بينما ُس������جل املس������توى األدنى في 
كوريا )5 %(. في هذه األثناء، ارتفع متوسط معدل التضخم 
ف������ي بل���دان ه����������ذه املج����موع����ة ككل من 2.2 % عام 2006 

ع������ام 1994. ويعزى ه������ذا النمو بصورة أساس������ية إلى زيادة 
االس������تثمارات، فضًا عن اس������تمرار التوس������ع في الصادرات 
الس������يما ضمن مجموعة الدول اآلس������يوية ذاتها التي عوضت 
عن التراجع النسبي في حصة الواليات املتحدة وبعض الدول 
املتقدم������ة األخرى ج������راء انخفاض الطلب الكل������ي الناجم عن 

تباطؤ النمو االقتصادي فيها.

وفي الهند، بقي النمو قوياً نسبياً رغم تباطؤه قليًا عام 
2007 إل������ى 9.2 % مقابل 9.7 % في العام الس������ابق، وذلك 
نتيجة العتدال االس������تهاك احمللي بفعل تش������ديد السياسة 
النقدية الرامية إلى احتواء الضغوط التضخمية املتصاعدة. 
ويبدو أن الهند، بعد أن ظلت لس������نوات عديدة تطمح إلى أن 
تكون مثاالً ثانياً يضاهي الصني في حتقيق النمو االقتصادي 
الس������ريع كي تصبح هي األخرى ق������وة اقتصادية كبيرة، بدأت 
مؤخراً تولي اهتماماً خاصاً حملاربة التضخم ولو على حساب 
النم������و، خصوصاً في ض������وء التطورات املالي������ة واالقتصادية 
العاملية األخيرة وما واكبها من ارتفاعات في أس������عار الس������لع 
األولية والغذاء والطاق������ة. والواقع أن مثل هذه املفاضلة بني 
النمو والتضخم متثل حتدياً للس������لطات النقدية واملالية ليس 
فق������ط في االقتص������ادات املتقدمة، كما ذكر آنف������اً، وإمنا في 
االقتصادات اآلس������يوية الصاعدة أيضاً. وكما يؤكد صندوق 
النقد الدولي، فإن التحدي املاثل في عدد من البلدان اآلسيوية 
)حتى عام 2007( كان جتنب فورة النش������اط االقتصادي مبا 

جدول رقم )6(
معدالت النمو والتضخم في بلدان آسيا الصاعدة

2007 – 2006

البلـــــــدان
التضخم % )2(النمو %)1(

2006200720062007

11.111.41.54.8الصني

9.79.26.26.4الهند

5.76.38.14.5بلدان آشيان)3( 

5.65.61.62.2االقتصادات الصناعية اجلديدة)4( 

8.99.13.74.8مجمل بلـــدان آسيا الصاعدة

)1( معدل التغير في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
)2( معدل التغير في مؤشر أسعار املستهلك.

)3( وتضم: ماليزيا، تايلند، إندونيسيا، الفلبني، فييتنام.
)4( وتضم: كوريا، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة.

قبل  من  املنشورة  البيانات  واقــع  من  أرقــامــه  واستخلصت  اجلــدول  هــذا  أعــد 
صندوق النقد الدولي على موقعه االلكتروني املشار إليه آنفًا.
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جدول رقم )7(
معدالت النمو والتضخم في كومنولث الدول املستقلة

2007 – 2006

البلـــــــدان
التضخم % )2(النمو %)1(

2006200720062007

8.28.69.79.4البلدان املصدرة للطاقة)3(  

7.97.98.411.4البلدان املستوردة للطاقة )4(  

8.28.59.59.7مجمل البلـــدان

)1( معدل التغير في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
)2( معدل التغير في مؤشر أسعار املستهلك.

)3( وتضم: روسيا، أذربيجان، كازاخستان، أوزبكستان.
طاجيكستان،  قيرغيزستان،  أرمينيا،  بيالروس،  جورجيا،  أوكرانيا،  وتضم:   )4(

مولدوفيا.
قبل  املنشورة من  البيانات  واقــع  أرقامه من  واستخلصت  اجلــدول  أعد هذا 

صندوق النقد الدولي على موقعه االلكتروني املشار إليه آنفًا.

إل������ى 3 % عام 2007 ولكن������ه بقي األدنى ب������ني املجموعات 
الرئيسية للبلدان اآلس������يوية متراوحاً بني 1.5 % في تايوان 

و4.7 % في سنغافورة.

ثانيًا - كومنولث الدول املستقلة:
تضم هذه املجموعة، التي تش������كلت ف������ي أعقاب انفراط 
عقد دول االحتاد السوفياتي أواخر عام 1991، اثنتي عشرة 
دولة موزعة بني شرق أوروبا ووسط آسيا. وقد تزايدت أهمية 
هذه املجموعة في االقتصاد العاملي خال الس������نوات األخيرة، 
وخصوصاً في مجال الطاقة حيث أن خمس دول منها مصدرة 
للنفط بقيادة روسيا التي تعتبر ثاني أكبر دولة منتجة ومصدرة 

للنفط في العالم بعد اململكة العربية السعودية.

واس������تكماالً ملا مت حتقيقه من توس������ع اقتصادي كبير في 
هذه املجموعة خال األعوام الس������ابقة، اس������تمر النمو خال 
ع������ام 2007 بوتي����رة متس������ارعة ليبلغ 8.5 % في املتوس������ط 
مقاب������ل 8.2 %. وفي حني تس������ارع معدل النم������و في البلدان 
املصدرة للطاقة إل������ى 8.6 % مقابل 8.2 %، حافظ املعدل 
املقاب������ل للبل�����دان املست����وردة للنف���ط ع���لى مست�����واه خ������ال 
العام�����ني بواقع 7.9 %. وبرز النمو القوي بصورة خاصة في 
دول املجموعة املنخفضة الدخل نسبياً حيث بلغ في املتوسط 
14.5 %. ووصل ف������ي إحداها )وهي أذربيجان التي ما تزال 
منخفض������ة الدخل رغم أنها مص������درة للنفط( إلى 23.4 %. 
أّما الدول املرتفعة الدخل نس������بياً )ث������اث منها نفطية وهي 

روس������يا وكازاخستان وتركمانستان واثنتان غير نفطيتني هما 
أوكراني������ا وبياروس( فقد تراوح مع������دل النم��������و فيه�������ا بني 

.% 8.5 - % 7.3

ويعزى النم������و القوي الذي مت حتقيقه في دول املجموعة 
عموم������اً إلى املكاس������ب املتحققة من ارتفاع أس������عار الس������لع 
األساس������ية التي تش������مل النفط اخلام والغاز الطبيعي والتي 
ينتجها ويصدرها عدد من هذه الدول. ومما ساعد على ذلك 
أيضاً سياس������ة االنفتاح االقتصادي التي انتهجتها السلطات 
املختص������ة مع ما واكبها من برامج اإلصاح بعد تخلصها من 
سياس������ة “التخطيط املركزي” وتدفق االستثمارات األجنبية 
إليها. يضاف إلى ذلك كل������ه إقدام العديد من بلدان املنطقة 

على تنفيذ سياسات مالية وائتمانية توسعية.

ولم يكن ملث������ل هذا النمو القوي أن يتحقق دون أن يقترن 
مبس������تويات مرتفعة م������ن التضخ������م الذي تراوح متوس������طه 
للمجموع������ة ككل خال العامني األخيرين )2006 – 2007( 
ب������ني 9.5 % - 9.7 %، مع توقع ارتفاع�����������ه إلى أك����ثر م���ن 
13 % خال العام احلال������ي )2008(. وبطبيعة احلال، ظهر 
ذلك بصورة واضحة في البلدان املستوردة للطاقة التي أحرز 
معظمها معدالت النمو االقتصادي األعلى حيث ارتفع معدل 
التضخ������م فيها م������ن 8.4 % عام 2006 إل������ى 11.4 % عام 
2007 مع توقع استمرار ارتفاعه إلى 18.1 % عام 2008. 
ومع أن املعدل املقابل في ال������دول املصدرة للطاقة قد تباطأ 
قلي������ًا من 9.7 % إلى 9.4 %، إاّل أنه ما يزال يعتبر مرتفعاً 
خصوص������اً مع توقع وصول������ه إلى 12.1 % عام 
2008. وكم������ا يؤكد صن������دوق النق������د الدولي، 
فإن أخطر التحديات الت������ي تواجهها دول هذه 
املجموعة هو كبح جم������اح الضغوط التضخمية 
املتزايدة. وما لم تتخذ إجراءات سريعة الحتواء 
مث������ل هذه الضغ������وط، فإن ذلك ق������د يؤدي إلى 
التصاعد املستمر في توقعات األسعار ومن ثم 
األجور مما يعرض املكاس������ب التي مت حتقيقها 
خال الس������نوات املاضية إل������ى املخاطر)15( ... 
وعل������ى الطرف املقابل، فإن البنك الدولي يلفت 
نظر السلطات املعنية في هذه الدول - وغيرها 
من دول االحتاد الس������وفياتي سابقاً - إلى عدم 
إغفال اجلان������ب اآلخر من التحدي������ات املتمثل 
باحملافظة على املس������توى املطل������وب من النمو. 
»إذ أن عليها، وه������ي بصدد التركيز على كيفية 
مواجه������ة التحديات القصي������رة األجل اخلاصة 
بارتف������اع األس������عار، ع������دم إغفال اإلج������راءات 
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جدول رقم )8(
النمو االقتصادي والتضخم في أمريكا الالتينية)1( 

2007 – 2006

السنة     
2008)2(20062007البيان

5.35.64.3النمو االقتصادي)3( %

5.25.36.5التضخ�����م )4( %

)1( مبا فيها املكسيك ولكن باستثناء بوليفيا وباراغواي.
)2( توقعــــات.

ــنــاجت احملــلــي اإلجمالي  ال فــي  الــســنــوي  الــتــغــيــر  )3( مــعــدل 
احلقيقي.

)4( معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار املستهلك.
أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات 
موقعه  على  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  قبل  مــن  املــنــشــورة 

االلكتروني املشار إليه آنفًا.

اإلش������ارة إلي�����ه، ف������إن مس������ت�����وى التض���خ�������م فيه�������ا يبقى 
منخفض������������������اً بح����������دود 3.6 % - 4 %. وال يختلف الوضع 
كثيراً ف������ي البرازيل حيث يبقى مس������توى التضخم منخفضاً 
أيضاً بح������دود 3.6 % - 4.8 % في ظ������ل النمو االقتصادي 
املنخفض نس������بياً والذي يقل عن متوس������ط النمو في املنطقة 
ككل. وعلى العموم يظل املس������توى العام للتضخم في أمريكا 
الاتينية معتدالً، وخصوصاً إذا ما قورن تاريخياً باملستويات 
التي شهدتها املنطقة في فترات سابقة حيث بلغ املتوسط في 
تسعينات القرن املاضي )1990 – 1999( على سبيل املثال، 

قرابة 100 % )98.4 %(.

رابعًا - جنوب الصحراء اإلفريقية:
يبدو أن املكاس������ب املتحققة لعدد م������ن البلدان اإلفريقية 
املصدرة للس������لع األساس������ية، مبا فيها النف������ط واملعادن، قد 
ساعدت على حتسني األداء االقتصادي العام لهذه املجموعة 
ككل خال اآلونة األخيرة،  شأنها في ذلك شأن دول أمريكا 
الاتيني������ة. فقد واصلت اقتصادات البل������دان الواقعة جنوب 
الصح������راء اإلفريقي������ة، أي باس�����������تثناء دول ش������مال أفريقيا 
العربي������ة، منوه������ا بوتي�����رة متس������ارعة للس������ن������ة الثانية على 
التوال������ي م����ن 6.2 % عام 2005 إلى 6.4 % عام 2006 ثم 
إل�����ى 6.8 % ع�����ام 2007 م����ع توق��ع محافظت�ه على مستوى 
مق����������ارب )6.6 % - 6.7 %( خ������ال العام������ني الاحق������ني 

.)2009 – 2008(
وبينما تسارع معدل النمو في دول املنطقة املصدرة للنفط 
من 6.3 % عام 2006 إلى 8 % عام 2007 مع توقع استمرار 

املتوس������طة والطويلة األجل الازم������ة لتحفيز مزيد من النمو 
الق������وي...«)16( وهذا ما يذكرنا ثاني������ة باملعادلة الصعبة التي 
وردت اإلشارة إليها في أكثر من مكان من هذا التقرير والتي 
يترتب على السلطات املعنية في مختلف بلدان العالم املوازنة 

بني جانبيها املتعارضني: دعم النمو وضبط التضخم...

ثالثًا -  أمريكا الالتينية:
واصلت اقتصادات أمريكا الاتينية عام 2007 توسعها 
بوتيرة متسارعة للعام الثاني على التوالي، حيث وصل متوسط 
معدل النمو إلى 5.6 % مقابل 5.3 % في العام الس������ابق و 
4.5 % ف������ي العام الذي س������بقه. وم������ع أن أداء املنطقة خال 
هذه الفترة يعتبر األفضل منذ س������بعينات القرن املاضي، إاّل 
أنه ما يزال بوجه عام دون مستوى األداء في مجموعة الدول 

النامية ككل )7.9 %(.

وفي ظل ارتفاع أس������عار الس������لع األساس������ية في األسواق 
العاملية، مت تس������جيل أعلى مع������دالت النمو داخل املنطقة في 
ال������دول املصدرة لهذه الس������لع وف������ي مقدمتها بي������رو )9 %( 
واألرجنتني )8.7 %( وفنزويا )8.4 %( وكولومبيا )7 %(. 
أما املكس������يك، وهي من الدول الرئيس������ية املنتجة واملصدرة 
للنف������ط، فق��������د تراج���ع معدل النم����و في���ه������ا عام 2007 إلى 
3.3 % م������ع توقع انحداره إلى 2 % عام 2008، وذلك بفعل 
ارتباط اقتصادها الوثيق مع االقتصاد األمريكي الذي يعاني 
من حالة الركود منذ الربع الرابع من عام 2007 كما س������بق 
تبيانه. ويذكر أن املكس������يك توّج������ه معظم صادراتها النفطية 
إل������ى الواليات املتحدة عبر احلدود املش������تركة بينهما وضمن 
التس������هيات التي توفرها “اتفاقية التج������ارة احلرة ألمريكا 
الش������مالية” )نافتا( التي جتمعهما مع كن������دا. وفي البرازي����ل 
– أكبر دول املنطقة – تسارع معدل النمو بشكل ملحوظ من 
3.8 % ع������ام 2006 إلى 5.4 % ع������ام 2007، وإن بقي أقل 

قليًا من متوسط معدل منو املجموعة ككل.

وواكب وتيرة النمو االقتصادي املتسارعة في املنطقة وتيرة 
مقابل������ة في التضخم الذي واصل ارتفاعه في املتوس������ط من 
5.2 % عام 2006 إلى 5.3 % عام 2007 مع توقع استمرار 
صعوده إل������ى 6.5 % عام 2008. وتبقى فنزويا، طيلة هذه 
الفترة، أكث������ر دول املنطقة تأثراً بالضغوط التضخمية، حيث 
واص������ل م�����ع�����������دل التضخ��م فيه��������ا ارتف���اع���ه من 13.7 % 
إل������ى 18.7 % ث���������م إل������ى 25.7 % كما ه������و متوقع. كما مت 
تس������جيل معدالت عالية للتضخ�����م ف������ي األرجنت���ني تت�����راوح 
ب����ني 8.8 % - 10.9 %. أّما في املكس������ي����ك، التي يشه�����د 
اقتص�����ادها تباط��������ؤاً واضحاً في النم������و ك�����م�������ا س������بق����ت 
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جدول رقم )9(
النمو االقتصادي والتضخم في

جنوب الصحراء اإلفريقية
2008 – 2006

الـــــــدول
التضخم )2(النمو االقتصادي)1(

20062007)3(200820062007)3(2008

6.38.08.46.45.67.2املصدرة للنفط)4( 

5.75.25.16.36.77.6املستوردة للنفط)4( 

6.46.86.67.37.28.5بلدان جنوب الصحراء)5( 

)1( معدل التغير في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
)2( معدل التغير في مؤشر أسعار املستهلك.

)3( توقعــات.
)4( مبا فيها بلدان شمال إفريقيا العربية.
)5( باستثناء بلدان شمال إفريقيا العربية

أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات املنشورة من قبل صندوق 
النقد الدولي على موقعه االلكتروني املشار إليه آنفًا.

تس������ارعه إلى 8.4 % ع������ام 2008، تباطأ 
معدل النمو املقابل للدول املستوردة للنفط 
من 5.7 % إلى 5.2 % ثم إلى 5.1 % كما 
هو متوقع. ومت تسجيل أعلى مستوي�������ات 
الن�����م������و ع������������ام 2007 )21.1 %( ف������ي 
أنغ������وال، املنتجة واملص������درة للنفط واملاس 
والت������ي انضمت مع مطلع العام املذكور إلى 
منظم������ة البلدان املص������درة للنفط )أوبك( 
لتصبح العضو الثاني عش������ر في املنظمة. 
أّم������ا أدنى مس������تويات النمو فقد س������جلت 
في جارتها زمباب������وي التي ظل اقتصادها 
يعان������ي من انكماش س������نوي متواصل منذ 
ع������ام 2000، أي أن مع������دل النم������و فيه������ا 
بقي بالس������الب على مدار السنوات الثمان 
املاضية دون انقطاع إل������ى أن بلغ )–(6.1 
% عام 2007 مع توق����ع حدوث مزي���د من 
االنكم���اش االقتصادي ع��ام 2008 بواقع 
)–(6.8 %. أّم������ا  ف������ي جمهورية جنوب 

إفريقي������ا، أكبر دول املنطق������ة اقتصادياً واملعروف������ة تاريخياً 
بغناه������ا باملع������ادن الثمين������ة املتعددة وعل������ى األخص الذهب 
واألملاس، فق������د تراجعت وتيرة النمو فيها خال عام 2007 
إلى 5.1 % مقابل 5.4 % في العام السابق مع توقع حدوث 
مزيد من التراجع خال عام 2008. ويرجع السبب في ذلك 
إلى السياسة النقدية التقييدية التي اتبعتها السلطات املعنية 
م������ن أجل احتواء الضغوط التضخمية املتزايدة بعد فترة من 
التوسع االقتصادي بخطى متسارعة طيلة السنوات اخلمس 

السابقة )2001 – 2006(.

ويبدو أن عدداً من الدول اإلفريقية الرئيس������ية قد حذت 
حذو جنوب إفريقيا في انتهاج سياس������ة نقدية متش������ددة في 
مح������اوالت ناجحة للتحكم بالتضخ������م أو على األقل للحيلولة 
دون خروج������ه كلياً عن الس������يطرة، باس������تثناء ح������االت فردية 
خارج������ة عن كل ما هو مألوف كما س������يرد ذك������ره الحقاً في 
حالة زمباب������وي الفريدة. وعلى صعي������د املجموعة ككل، بقي 
متوس������ط معدل التضخم خال العامني األخيرين محصوراً 
ضم������ن ح������دود 7.2 % - 7.3 %، بل إن املع�����������دل املقاب����ل 
ف������ي ال�����������دول املص�������درة للنف����ط انخف������ض من 6.4 % عام 
2006 إلى 5.6 % في حني حدث بعض االرت��ف���اع في الدول 
املس������توردة للنفط من 6.3 % إلى 6.7 %. إاّل أنه من املتوقع 
أن يش������هد ع������ام 2008 ارتفاعاً في كلت������ا املجموعتني بحيث 
يصل متوس������ط معدل التضخم العام إل������ى 8.5 %، وإن بقي 

دون املستوي��������ات التاريخي���ة املس������جل�����ة س��ابق����اً حيث بل����غ 
29.1 % في املتوس������ط خ������ال عقد التس������عينات من القرن 
املاض������ي )1990 – 1999( ولم يقل مس������تواه خال األعوام 
األول������ى من العقد احلال������ي عن 10.6 % س������نوياً. ومع ذلك 
فإن التوصيف العام الس������ابق لهذه املجموعة ككل يخفي في 
طياته التباين الكبير بني مختلف بلدان املجموعة س������واء من 
حي������ث معدالت النمو االقتصادي أو مس������توي����ات التضخ�����م. 
فف������ي حني تراوحت معدالت النمو عام 2007 بني – 6.1 % 
)بالسالب( كحد أدنى في زمبابوي و21.1 % في أنغوال كحد 
أعلى، بلغ التباين أشده في مستويات التضخم حيث تراوحت 
معدالت������ه بني اقل من واحد باملائ������ة )0.9 %( في الكاميرون 
وأكثر من عش������رة آالف باملائ����������ة )10453 %( في زمبابوي. 
وفي تط������ور درامي، أعلن في وقت الحق من العام 2008 أن 
معدل التضخم “الرسمي” في زمبابوي قد وصل إلى )2.2( 
ملي������ون باملائة! وهذا م������ا حمل البنك املرك������زي مؤخراً على 
إصدار عملة جديدة تع������ادل )10( مليارات وحدة من العملة 
الس������ابقة)17(. ومتثل زمبابوي حالة فريدة من نوعها بجمعها 
بني أمري������ن متناقضني يتمثل أولهما باملعدل الس������لبي للنمو 
الذي يعكس عادة ضعف النش������اط االقتصادي، بينما يتمثل 
الثاني باملس������توى املرتفع جداً للتضخم والذي يقترن عادة ب� 
»حّمى« النشاط االقتصادي. وتعتبر هذه احلالة أوضح مثال 

.)Stagflation( »على ما يعرف بظاهرة »الركود التضخمي
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الفصل األول

تتبع حركة التجارة العاملية في خطوات ســـيرها، من عام 
إلـــى عـــام ومن بلد إلـــى آخر، خطـــًا موازيًا خلط ســـير األداء 
االقتصـــادي املقابـــل في الزمـــان واملكان بتفاعـــل متبادل بني 
املســـيرتني تأثرًا وتأثيـــرًا. وقد توثقت هـــذه العالقة الطردية 
بصورة خاصة خالل احلقبة األخيرة التي برزت فيها ظاهرة 
العوملة وانتشـــرت حرية التجارة متخطية احلدود اجلغرافية 
والقيـــود اجلمركيـــة وغيـــر اجلمركيـــة على نحـــو متزايد مع 
انضمـــام املزيد من دول العالم إلى »منظمة التجارة العاملية« 
وانتظامها في احتادات اقتصادية وجمركيه وأسواق مشتركة 
ومناطـــق جتـــارة حرة وغيرهـــا من التجمعـــات املنفتحة على 
بعضها البعض اقتصاديًا وجتاريًا... وجتدر اإلشارة هنا إلى أن 

عمليات التجارة اخلارجية لكل دولة تدخل في عداد املكونات 
الرئيســـية لناجتها احمللي اإلجمالي – الذي يســـتخدم عادة 
لقياس األداء االقتصادي – وذلك وفقًا للمعادلة االقتصادية 
املعروفة: الناجت احمللي اإلجمالي = االســـتهالك + االستثمار 

+ اإلنفاق احلكومي + صافي الصادرات)18( .

وتفيد التقديرات األولية ملنظم������ة التجارة العاملية)19( أنه 
متش������يا مع اجتاه������ات النمو األخيرة ف������ي االقتصاد العاملي، 
تراج������ع معدل النمو في حجم التجارة العاملية ممثًا بالقيمة 
“احلقيقية” للصادرات )أي بعد اس������تبعاد أثر األس������عار( من 
8.5 % عام 2006 إلى 5.5 % عام 2007، مع توقع استمرار 

التجارة العاملية

)1( معدل النمو في القيمة احلقيقية للصادرات )بعد استبعاد أثر األسعار(.
)2( معدل النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.

)3( أعد هذا الشكل استنادًا إلى األرقام املستخلصة من إحصاءات منظمة التجارة العاملية املنشورة على موقعها االلكتروني 
www.wto.org

شكل رقم )8(
منو الصادرات العاملية)1( مقارنًا بالنمو االقتصادي العاملي )2(
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تراجع������ه إلى 4.5 % في عام 2008 ب������ل ورمبا إلى اقل من 
ذلك بكثير في ظل الركود االقتصادي العاملي الذي سيطال، 
كما تش������ير الدالئل، معظم دول العالم املتقدمة منها والنامية 
على حد سواء ولو بدرجات متفاوتة. وحتى وقت إعداد هذا 
اجل������زء من التقرير، لم تتوفر بيان������ات محددة يعتد بها حول 
التجارة العاملية لعام 2008. لذلك، فإن التغطية الزمنية في 

هذا السياق ستتوقف في معظمها عند عام 2007.

وقد ب������رز التراجع في حج������م التجارة العاملي������ة بالقيمة 
احلقيقي������ة ع������ام 2007 بوجه خ������اص في عدد م������ن الدول 
املتقدمة الرئيس������ية، وفي مقدمتها الوالي������ات املتحدة، بينما 
س������اعد استمرار النش������اط االقتصادي في العديد من الدول 
النامي������ة، وفي مقدمتها الصني، على التخفيف من حدة ذلك 
التراج������ع. ومع ذلك بقي مس������توى النمو ف������ي حجم التجارة 
العاملية على مدى السنوات العشر املاضية أعلى من مستوى 
النمو املقابل في االقتصاد العاملي بوجه عام )انظر الش������كل 

رقم 8(.

أم������ا القيم������ة االس������مية للص������ادرات العاملية من الس������لع 
واخلدم������ات )أي املقّيمة بالدوالر وباألس������عار الس������ائدة في 
الس������وق(، فقد واصلت منوها عام 2007 بوتيرة متس������ارعة 
لتص������ل إلى قرابة )17.2( تريليون دوالر، محققة زيادة بواقع 
نح������و 17.5 % مقابل 16 % في العام الس������ابق. ولوحظ أن 
مع������دل النمو في الصادرات اخلدمي������ة عام 2007 )18 %( 
كان أس������رع قليًا من املعدل املقابل في الصادرات الس������لعية 
)17.6 %( التي تشكل اجلانب األكبر من إجمالي الصادرات 
العاملية )82 %(. ونعرض فيم������ا يلي، مبزيد من التفاصيل، 
ألهم التطورات التي ش������هدها عام 2007 فيما يتعلق بحركة 

التجارة العاملية بفرعيها السلعي واخلدمي.

أواًل – التجارة السلعية:
بلغت القيمة االس������مية للصادرات الس������لعية عام 2007 
بأسعار السوق نحو )13.9( تريليون دوالر محققة زيادة بواقع 
17.6 % ف������ي حني أن الزيادة املقابل������ة في قيمتها احلقيقية 
باألسعار الثابتة لم تتجاوز 5.5 %، أي أن قرابة ثلثي الزيادة 
في القيمة اإلجمالية للصادرات السلعية العاملية عام 2007 
يعزى إلى الطفرة التي ش������هدتها مؤخراً أس������عار السلع على 
ش������كل ارتفاعات متاحقة. وشملت هذه االرتفاعات مختلف 
أنواع الس������لع وعلى األخص الس������لع األولية، مبا فيها النفط 
والغاز واملعادن وامل������واد الغذائية واحملاصيل الزراعية، حيث 

استمرت أس������عار العديد من هذه الس������لع في تسجيل أرقام 
قياسية عبر عام 2007 وصوالً إلى عام 2008.

وحس������ب املعلوم������ات ال������واردة في أح������د تقاري������ر البنك 
الدول������ي)20( ، فإن ثمة طفرة في أس������عار عدد من احملاصيل 
الزراعي������ة قد ب������دأت تبرز من������ذ صيف ع������ام 2006 نتيجة 
لاس������تخدام املتزاي������د لبعض هذه احملاصيل في اس������تخراج 
الوقود احليوي )اإليثانول(. وارتفع متوس������ط أسعار احلبوب 
بنسبة 26 % عام 2007 وبنسبة 62 % خال السبعة أشهر 
األولى من عام 2008، ووصلت النس������ب املقابلة إلى 24 % 
و 107 % ف������ي األرز التايلن������دي وإل������ى 39 % و77 % في 
القمح الكندي و34 % و 49 % في الذرة . وواصلت أسعار 
األغذي������ة ارتفاعها أيضاً بوتيرة متس������ارعة مبا يعادل 26 % 
في املتوسط خال عام 2007 و 48 % خال السبعة أشهر 
األولى من  عام 2008، ش������أنها في ذلك شأن أسعار الطاقة 
التي بلغت نس������بتا االرتفاع املقابلت������ان فيها 11 % و 58 % 
بعد أن س������جلت أسعار النفط سلس������لة من األرقام القياسية 
أوصلتها في سوق نيويورك للعقود اآلجلة )ناميكس( إلى أكثر 
من )147( دوالراً للبرميل في ش������هر يوليو 2008. وورد في 
تقرير منظمة التجارة العاملية  أن أس������عار املعادن، التي كانت 
قد ارتفع������ت عام 2006 أكثر م������ن 50 %، واصلت اجتاهها 
الصعودي عام 2007 لتسجل ارتفاعاً إضافياً بواقع 18 %.

وم������ع أن س������لعاً معينة قد ش������هدت ف������ي املاضي طفرات 
أخ������رى، إال أن الطفرة احلالية تتميز بش������موليتها لعدد أكبر 
من السلع وباستمراريتها لفترة أطول من الوقت. وكما يتبني 
من الش������كل رقم )9(، بينما شهدت سلع بعينها ارتفاعات في 
األس������عار لفترات محددة ومتباعدة نوعاً ما لكل س������لعة عن 
األخرى، تصادف مؤخراً حدوث ارتفاعات ملحوظة في عدة 
مجموعات س������لعية رئيسية )طاقة، معادن، أغذية ومحاصيل 
زراعية( خال فترة واحدة ما تزال سارية منذ حوالي خمسة 
أعوام، وإن لم يكن مس������تبعداً أن تصل إل������ى نهايتها ولو بعد 
حني عندما تس������تعيد قوى الس������وق العاملية توازنها من حيث 
الع������رض والطل������ب. ومما ميي������ز الطفرة األخي������رة أيضاً عن 
سابقاتها أنها عادت مبنافع أكبر على الدول النامية، السيما 
تلك املنتجة للس������لع، من خال املكاسب املتحققة لصادراتها 
ليس فقط نتيجة الرتفاع أسعارها وإمنا أيضاً بفعل استمرار 
الطل������ب القوي عليها رغم تباطؤ النمو االقتصادي في الدول 
الصناعية املستوردة والذي عّوض عنه استمرار النمو القوي 
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شكل رقم )9(
تطور أسعار السلع
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ف������ي البلدان النامي������ة األخرى بقيادة الص������ني. وتفيد بيانات 
صندوق النقد الدولي)21( أن مجموع عمليات التبادل التجاري 
للبل��������������دان النامي�����������ة )الص������ادرات + املس������توردات( يتراوح 
ب����������ني 50 % - 100 % م������ن الناجت احملل������ي اإلجمالي. ولم 
يقتصر توس������ع صادرات البلدان النامية على الس������لع األولية 
للبل������دان املتقدمة، وإمنا حدث مزيد م������ن التنويع في تكوين 
الصادرات ووجهاتها أيضاً. فقد أصبحت صادرات املنتجات 
املصنعة تكتسب أهمية نسبية متزايدة سواء من حيث القيمة 
أو احلجم، الس������يما في آس������يا الصاعدة وكذل������ك في أوروبا 
الش������رقية وكومنولث الدول املس������تقلة. ومع أن االقتصادات 
املتقدمة ما زالت تش������كل أهم األسواق االستيعابية لصادرات 
البل������دان النامي������ة، إاّل أن هناك اجتاهاً متزايداً للتوس������ع في 
التج������ارة البينية بني ه������ذه البلدان الس������يما داخل املجموعة 
اآلسيوية. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي املشار إليها 
آنف������اً، فإنه بينما تضاعف������ت صادرات البل������دان النامية إلى 
االقتصادات املتقدمة ثاث مرات منذ أوائل تسعينات القرن 
املاضي، كانت نس������بة الزيادة املقابلة ملا استوعبته الصني من 

تلك الصادرات أعلى بكثير.

وعلى صعيد األداء التجاري الس������لعي خال العام 2007 
ملجموع������ات الدول الرئيس������ية ف������ي العالم، تب������رز مجموعة 
كومنولث الدول املس������تقلة التي حققت أعلى معدل للنمو في 
كل من الصادرات الس������لعية )19 %( واملس������توردات السلعية 

)34 %(. وج������اءت كل من آس������يا وأوروبا ف������ي املرتبة الثانية 
من حي������ث أداء الصادرات الت������ي زادت قيمتها في كل منهما 
خال العام املذكور بنس������بة 16 %، تبعتهما أمريكا الاتينية 
وإفريقيا )15 % لكل منهما(، ثم أمريكا الش������مالية )11 %( 
وأخيراً بلدان الشرق األوسط )10 % - باستثناء بلدان شمال 
إفريقيا والسودان املشمولة ضمن مجموعة “إفريقيا”(. أّما 
من حيث أداء املستوردات السلعية، فقد احتلت املرتبة الثانية 
)بعد كومنولث الدول املس������تقلة( أمريكا الاتينية التي زادت 
مس������تورداتها عام 2007 بنس������بة 26 %، تلتها بلدان الشرق 
األوس������ط )23 %(، ثم إفريقيا )22 %(، فأوروبا )16 %(، 

وآسيا )14 %( وأخيراً أمريكا الشمالية )6 %(.

وف������ي احملصل������ة النهائي������ة الصافي������ة ل������ألداء التجاري 
ملجموع������ات ال������دول الرئيس������ية العاملية خال ع������ام 2007، 
احتفظت آس������يا بأكبر فائض في ميزانها التجاري )صادرات 
– مستوردات( بواقع )270( مليار دوالر، تلتها منطقة الشرق 
األوس������ط بفائض )259( ملياراً، ثم كومنولث الدول املستقلة 
)131 ملياراً(، فإفريقيا )67 ملياراً( وأمريكا الاتينية )41 
ملي������اراً(. وبقي املي������زان التجاري لكل من أمريكا الش������مالية 
وأوروب������ا في حال������ة عجز مبا يع������ادل )850( و )286( مليار 

دوالر على التوالي.

وعلى صعيد الدول الرئيسية كل على حده، ما يزال أداء 
الصني هو األبرز السيما في النشاط التصديري حيث واصلت 
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الص������ادرات الس������لعي������ة الصيني���������ة ع�������ام 
2007 منوه������ا مبعدل أعلى بكثير )26 %( 
م������ن معدالت النمو املقابل�����ة ف������ي كل من الياب��ان 
)10 %( والوالي�����������ات املتح����������دة )12 %( وأملانيا 
)20 %(. ونتيجة لهذا األداء املتميز، متكنت 
الصني – كما توقعنا س������ابقاً ف������ي تقريرنا 
االقتصادي لعام 2006 – من احللول محل 
الواليات املتحدة األمريكية كثاني أكبر دولة 
مصدرة في العالم بعد أملانيا؛ وال نس������تبعد 
أن ينتهي بها املطاف قريباً في املركز األول 
إذا ما واصل اقتصادها مسيرته املتسارعة 
اخلطى منذ س������نوات عديدة. وفي اجلانب 
املقابل، واصلت املستوردات الصينية أيضاً 
منوه������ا مبعدل أس������رع )21 %( من املعدل 
املقاب������ل في كل من الواليات املتحدة )5 %( 
والياب������ان )7 %( وأملاني������ا )17 %(. إاّل أن 
ذلك لم يؤّد حتى اآلن إلى تغيير املوقع الذي 
حتتله كثالث أكبر دولة مستوردة للسلع، وإن 
بقيت تقت������رب أكثر فأكثر م������ن أملانيا التي 
حتت������ل املركز الثاني بع������د الواليات املتحدة 
التي ما تزال تتصدر قائمة الدول املستوردة 

للسلع في العالم. 

وك����������ان من نتيجة ذل������ك أن واصل�����ت حص�����ة الصني من 
الصادرات العاملي��������������ة ارتف�����اعه���ا م������ن 8.2 % عام 2006 
إل������ى 8.8 % ع�������ام 2007، في حني تقلصت حص�����ة كل من 
الوالي����������ات املتح����������دة م��������ن 8.8 % إل������ى 8.4 % والياب���ان 
من 5.5 % إل������ى 5.1 % بينم����ا راوحت حصة أملانيا مكانها 
عند 9.5 %. كذلك واصلت حصة الص��ني من املس������توردات 
العامل����ي����������ة ارتف����اعه����ا م���������ن 6.6 % إلى 6.7 %، في حني 
تقلصت حصة كل من الواليات املتحدة واليابان من 15.9 % 
إلى 14.2 % وم�����������ن 4.8 % إلى 4.4 % بينم������ا حافظ������ت 

أملانيا على حص����تها بواقع 7.5 %.

وبقيت أكبر عش������ر دول مصدرة للس������لع ه������ي ذاتها التي 
حتتل املراكز العشرة األولى على قائمة الدول املستوردة، ست 
منها أعضاء في االحتاد األوروبي )أملانيا، بريطانيا، فرنسا، 
إيطاليا، هولنده، وبلجيكا(، واثنتان عضوان في منظمة التجارة 
احلرة ألمريكا الشمالية )الواليات املتحدة وكندا( واثنتان في 
آس������يا )اليابان والصني(. وياحظ أن أربع دول فقط حتتفظ 

باملواقع ذاته������ا على كل من قائمتي املصدرين واملس������توردين 
وهي اليابان )في املوقع الرابع( وإيطاليا )الس������ابع( وبلجيكا 
)التاسع( وكندا )العاشر(. وهناك أربع دول أخرى حتتل مراكز 
أعلى عل������ى قائمة املصدرين من مراكزها املقابلة على قائمة 
املستوردين )أملانيا، الصني، فرنس������ا، هولنده(، وذلك خافاً 
مل������ا هو عليه الوضع في الدولتني الباقيتني )الواليات املتحدة 
وبريطانيا( اللتني يتفوق ترتيبهما في قائمة املستوردين على 
ترتيبهم������ا املقابل في قائمة املصدري������ن )انظر اجلدول رقم 

.)11

وبذلك  تكون تس������ع من أصل أكبر عشر دول جتارية في 
العالم هي دول صناعية متقدمة، حيث أن الدولة العاش������رة، 
وهي الصني، ما زالت تصنف ضمن مجموعة الدول النامية. 
ويذكر أن الدول العش������ر تس������اهم بأكثر م������ن نصف إجمالي 
التجارة العاملية الس������لعية بش������قيها التصدي������ري )52.5 %( 

واالستيرادي )54.1 %(.

هذا، وما تزال هنالك دولتان عربيتان فقط، وهما اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، مدرجتني على 

جدول رقم )10(
األداء التجاري السلعي ملجموعات الدول الرئيسية

2007

املجموعة
 فائض/املستورداتالصادرات

)عجز(
القيمة 
مليار $

معدل 
النمو%

القيمة 
مليار $

معدل 
مليار $النمو%

5081937734131كومنولث الدول املستقلة

379816352814270آسيا

)286(576916605516أوروبا

496154552641أمريكا الاتينية

422153552267إفريقيا

)850(18541127046أمريكا الشمالية

7211046223259الشرق األوسط

)2(-4-2أخرى* 

)370(13570151394014العالـــــــم

* أضفنا هذا البند باعتباره »بند موازنة« ملطابقة املجاميع. وقد يعكس ذلك جزئيًا 
– حسب اجتهادنا - فروق »التقريب«، إضافة إلى احتمال االختالفات احملاسبية عند 

التسجيل والتصنيف السلعي لكل من الصادرات واملستوردات.
مت ترتيب املجموعات حسب معدل منو الصادرات تنازليًا.

أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه استنادًا إلى إحصاءات منظمة التجارة العاملية.
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جدول رقم )11(
أكبر )10( دول مصدرة ومستوردة للسلع

2007

الدولــــــــة
املستورداتالصادرات

مليار املرتبة
دوالر

% من 
مليار املرتبةالعالم

دوالر
% من 
العالم

113279.5210597.5أملانيا

212188.839566.7الصني

311638.41201714.2الواليات املتحدة

47135.146214.4اليابان

55524.066134.3فرنسا

65514.084913.5هولنده

74923.575053.6إيطاليا

84363.156174.3بريطانيا

94323.194162.9بلجيكا

104183.0103902.7كندا

768554.1-730252.5-املجموع

651545.9-659847.5-دول أخرى

14200100*-13900100*-العالــــــم

عن  اجلـــدول  هــذا  فــي  السلعية  واملــســتــوردات  الــصــادرات  يختلف مجموعا   *
مصدرهما  في  كذلك  لورودهما  السابق  اجلــدول  في  املقابلني  املجموعني 
ذلك  في  السبب  يعود  وقد  العاملية(.  التجارة  منظمة  )إحصاءات  األصلي 
إلى احتساب »إعادة الصادرات« و»املستوردات بغرض إعادة التصدير« ضمن 

الصادرات واملستوردات لعدد من الدول.
مت ترتيب املجموعات حسب قيمة صادراتها تنازليًا.

أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه استنادًا إلى إحصاءات منظمة التجارة 
العاملية.

قائمة أكبر )30( دولة مصدرة ومستوردة في العالم 
استحوذت مجتمعة على قرابة 83 % من إجمالي 
قيم������ة كل من الصادرات واملس������توردات الس������لعية 
العاملية خال عام 2007. واحتلت السعودية املرتبة 
)17( على قائمة الدول املصدرة مبا يع�ادل )229( 
ملي����������ار دوالر أو 1.6 % م������ن إجمالي الصادرات 
العاملي������ة، ولكنها لم تظهر عل������ى قائمة أكبر )30( 
دولة مس������توردة. أما اإلمارات، فق������د جاء ترتيبها 
في املرك������ز )24( على قائمة ال������دول املصدرة مبا 
يعادل )154( ملي������ار دوالر أو 1.1 % من إجمالي 
الص������ادرات، كما ظه������رت أيضاً عل������ى قائمة أكبر 
)30( دولة مستوردة في املركز )28( ومبا يع����ادل 
نح����و )121( ملي������ار دوالر أو 0.9 % من إجمالي 

املستوردات السلعية.

ثانيًا- التجارة اخلدمية:
واصل������ت جت������ارة اخلدم������ات العاملي������ة املقيَّمه 
بأس������عار الس������وق توس������عها عام 2007 لتبلغ نحو 
)3.3( مليار دوالر محققة منواً مبعدل 18 %، وهو 
معدل أس������رع من املعدل املقابل في العام الس������ابق 
)12 %( كم������ا أن������ه أعلى من مع������دل النمو املقابل 
في التجارة الس������لعية العاملي������ة )17.6 %(. وبينما 
لعبت أس������عار الس������لع عام 2007 دوراً رئيسياً في 
ارتفاع قيمة التجارة السلعية كما سبق تبيانه، فإن 
ارتفاع قيمة التجارة اخلدمية يعزى في جانب كبير 
منه إلى حتركات أس������عار الصرف وإن كان ألسعار 
احملروق������ات تأثيرها على بع������ض اخلدمات، وعلى 

األخص خدمات النق������ل. ويذكر أن خدمات النقل والس������فر 
تشكل قرابة نصف التجارة اخلدمية العاملية، في حني يتكّون 

النصف الثاني من اخلدمات املتنوعة األخرى.

وكما هو احلال في جتارة السلع، تصدرت دول الكومنولث 
املس������تقلة املجموع������ات العاملية الرئيس������ية من حي������ث األداء 
التجاري اخلدمي خال عام 2007 في ك����ل من الص�����ادرات 
واملس������توردات اخلدمي�ة اللتني تراوح معدل النمو فيهما بني 
29 % )للص������ادرات( و25 % )للمس������توردات(. وحلّ������ت في 
املركز الثان������ي إفريقي����ا التي بلغ مع������دال النمو املقابان لها 
21 % و19 %. وج������اءت آس������يا وأوروبا في املركز الثالث من 

حي������ث أداء الصادرات اخلدمية التي ارتفعت قيمتها بنس������بة 
19 % ل������كل منهما، تبعتهما أمري������كا الاتينية )16 %(، ثم 
الشرق األوسط )15 %( وأخيراً أمريكا الشمالية )13 %(. 
أماّ من حيث أداء املس������توردات اخلدمية، فقد احتلت املرتبة 
الثالثة )بعد دول الكومنولث املستقلة وإفريقيا( مجموعة دول 
أمريكا الاتينية التي ارتفعت قيمة مس������تورداتها عام 2007 
بنس������بة 18 %، تلتها ث������اث مجموعات هي آس������يا وأوروبا 
والشرق األوسط مبا يعادل 17 % لكل منها، في حني جاءت 

أمريكا الشمالية في املركز األخير )9 %(.

وفيم������ا يتعل������ق بالدول الرئيس������ية املصدرة واملس������توردة 
للخدم������ات التجارية، فإن الواليات املتحدة ما زالت  تتصدر 
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القائمتني بدون منازع منذ سنوات عديدة. وخال 
عام 2007 اس������تأثرت مبا نسبته 13.9 % )أو ما 
قيمت������ه  454 مليار دوالر( من إجمالي الصادرات 
اخلدمي������ة العاملية، ومبا نس������بته 11 % )أو 336 
ملياراً( من إجمالي املس������توردات اخلدمية )انظر 
اجلدول رق������م 12(. وكما كان الوضع في الس������نة 
الس������ابقة، ظلت بريطانيا وأملانيا تتبادالن املوقعني 
الثاني والثالث في جانبي الصادرات واملستوردات، 
بينم������ا احتفظت الياب������ان باملركز الراب������ع في كلتا 
الس������نتني وكا اجلانب������ني. وف������ي ح������ني احتفظت 
فرنس������ا باملركز اخلامس عل������ى جانب الصادرات، 
تقدمت إسبانيا من املركز السابع عام 2006 إلى 
املركز الس������ادس عام 2007 لتح������ل محل إيطاليا 
الت������ي تراجعت إل������ى املركز الثام������ن بينما تقدمت 
الصني من املركز الثامن إلى الس������ابع. واحتفظت 
هولنده باملوقع التاس������ع بينما انضمت إيرلنده إلى 
املجموعة لتحل في املركز العاشر محل الهند التي 
ل������م تظهر عام 2007 على ه������ذه القائمة. أّما في 
جانب املس������توردات اخلدمية، فقد تقدمت الصني 
من املرتبة السابعة عام 2006 إلى املرتبة اخلامسة 
عام 2007 لتحل محل فرنس������ا التي تراجعت إلى 
املرتبة السادسة. وجاءت إيطاليا بعدها في املركز 
السابع، ثم إسبانيا في الثامن، تبعتها إيرلنده في 

التاسع، وأخيراً هولنده في العاشر.

وكم������ا هو احلال في قائمة أكبر )10( دول مصدرة 
ومس������توردة للس������لع، أصبحت القائم������ة املقابلة للدول 
املصدرة واملس������توردة للخدمات عام 2007 تضم تسع 
دول صناعية متقدم������ة ودولة واحدة نامية هي الصني 
بعد خ������روج الهند من قائمة الس������نة الس������ابقة وحلول 

إيرلنده محلها.

يس������تخلص مما تقدم أن أكثر من نصف إجمالي التجارة 
العاملية السلعية واخلدمية في جانبي الصادرات واملستوردات 
منش������أُهُ أو مقصُدهُ عش������ر دول رئيس������ية. فقد ساهمت هذه 
ال������دول عام 2007 مب������ا قيمته نحو )9( ملي������ارات دوالر من 
أص������ل )17.2( ملي������اراً أو ما نس������بته 52.6 % من إجمالي 
الص������ادرات العاملية الس������لعية واخلدمية. كما س������اهمت مبا 
قيمته  نحو )9.3( تريليون دوالر من أصل )17.3( تريلي�������وناً 

أو ما نسب��������ته 53.7 % من إجمالي املستوردات العاملية من 
السلع واخلدمات )انظر اجلدول رقم 13(.

وبطبيعة احلال، فإن هناك تبايناً واضحاً بني هذه الدول 
م������ن حيث أداؤها ف������ي كل من مجالي التصدير واالس������تيراد 
مبا ينعكس إيجاباً أو س������لباً على موازينها التجارية وموازين 
مدفوعاته������ا، وبالتالي على أوضاعها االقتصادية بوجه عام. 
وكما كان عليه الوضع في الس������نة الس������ابقة، بقيت ست من 
الدول الرئيس������ية العش������ر ع������ام 2007 تتمت������ع بفوائض في 
موازينها التجارية )مجموع الصادرات الس������لعية واخلدمية - 
مجموع املستوردات الس������لعية واخلدمية( في حني أن الدول 
األربع األخرى ظلت تعاني من عجوزات جتارية. وفيما يتعلق 
باملجموع������ة األول������ى )دول الفائض(، حافظ������ت الصني على 
موقعها القيادي بعد أن استمر الفائض في ميزانها التجاري 
الس������لعي واخلدمي في االرتفاع ليسجل رقماً قياسياً جديداً 
بواق������ع )260( مليار دوالر مقابل )164( ملياراً عام 2006. 

جدول رقم )12(
أكبر )10( دول مصدرة ومستوردة للخدمات التجارية

2007

الدولــــــــة
املستورداتالصادرات

مليار املرتبة
دوالر

% من 
مليار املرتبةالعالم

دوالر
% من 
العالم

145413.9133611الواليات املتحدة

22638.131936.3بريطانيا

31976.122458.0أملانيا

41364.241575.1اليابان

51304.061203.9فرنسا

61273.98973.2إسبانيا

71273.951294.2الصني

81093.371173.8إيطاليا

9912.810892.9هولنده

10872.79933.0إيرلنده

157651.5-172152.8-املجموع

148448.5-153947.2-دول أخرى

3260100-3260100-العالـــــم

مت ترتيب الدول حسب قيمة صادراتها تنازليًا.
أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه استنادًا إلى إحصاءات منظمة التجارة 

العاملية.
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وحافظت أملانيا على املركز الثاني كما ارتفع فائضها 
التجاري إل������ى )220( ملي������ار دوالر مقاب������ل )151( 
ملياراً، تبعته������ا اليابان )71 ملي������ار دوالر مقابل 48 
ملياراً(، فهولنده )62 مقاب������ل 50 ملياراً( ثم بلجيكا 
)23 مقابل 12 ملياراً(. أّما كندا، فقد كانت الوحيدة 
من بني دول هذه املجموعة التي انخفض الفائض في 
ميزانها التجاري إل������ى )12( مليار دوالر عام 2007 
مقابل )33( ملياراً في العام الس������ابق. أّما املجموعة 
الثاني������ة )دول العجز(، فقد ظل������ت الواليات املتحدة 
ف������ي رأس القائم������ة وإن متكنت من تقلي������ص العجز 
في ميزانها التجاري الس������لعي واخلدمي من )803( 
ملي������ارات دوالر عام 2006 إل������ى )736( ملياراً عام 
2007. وكان الوضع مختلفاً ف������ي الدولتني التاليتني 
في ه������ذه املجموع������ة وهما بريطانيا وفرنس������ا حيث 
ارتف������ع العجز في األولى م������ن )104( مليارات دوالر 
إلى )111( ملي������اراً، وفي الثانية من )39( إلى )51( 
ملياراً. أّما الدولة الرابعة وهي إيطاليا، فقد انخفض 

العجز فيها من )26( مليار دوالر إلى )21( ملياراً.

جدول رقم )13(
مساهمة أكبر عشر دول في التجارة العاملية

2007

أكبر )10( دول البيــــــــــــان
مليار دوالر

العالم
 مليار
 دوالر

نسبة أكبر )10( 
دول إلى العالم

90231716052.6صادرات منها:

73021390052.5سلعية

1721326052.8خدمية

92611726053.7مستوردات منها:

76851420054.1سلعية

1576306051.5خدمية

182843442053.1اإلجمالي منها:

149872810053.3سلعية

3297632052.2خدمية

أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه استنادًا إلى إحصاءات منظمة 
التجارة العاملية.

مت ترتيب الدول حسب الفائض/ العجز تنازليًا.
أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه استنادًا إلى إحصاءات منظمة التجارة العاملية.

شكل رقم )10(
املوازين التجارية للدول الرئيسية املصدرة واملستوردة للسلع واخلدمات

2007
)مليار دوالر(

مستوردات          صادرات               فائض/ عجز

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500

الصني
أملانيا

اليابان
هولنده
بلجيكا

كندا
إيطاليا

فرنسا
بريطانيا

أمريكا
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تعقيب وإضافة:
بينم������ا كان هذا “التقرير 
يجتاز مراحله  االقتص������ادي” 
وطباعة في  النهائية إخراجاً 
طريقه إلى النش������ر، أصدرت 
العاملي������ة  التج������ارة  منظم������ة 
نش������رته على  بيان������اً صحفياً 
موقعه������ا االلكتروني متضمناً 
ح������ول  األولي������ة  تقديراته������ا 
أرق������ام التج������ارة العاملية لعام 
2008. ويس������تخلص من هذه 
التقديرات بأن التراجع الكبير 
في الطلب الكلي العاملي على 
السلع والبضائع، نتيجة ألكبر 
ركود اقتصادي يشهده العالم 
من������ذ عقود عدي������دة، قد أّدى 
إل������ى تباطؤ النم������و في حجم 
ممثًا  العاملي������ة  الص������ادرات 
)باألسعار  احلقيقية  بالقيمة 
الثابتة أي بعد اس������تبعاد أثر 

التضخ������م( من %6 عام 2007 إل������ى %2 عام 2008، مع 
توقع حدوث تقلص – باألرق������ام املطلقة – في عام 2009 
بنسبة قد تصل إلى %10 )بالسالب( مبا ميثل أكبر تقلص 

من نوعه في حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية.

ونظراً لضيق الوقت، وتفادي������اً ألي تأخير في عملية طباعة 
التقري������ر وصدوره، س������نقتصر ف������ي هذه العجال������ة على حتديث 
البيانات الواردة في بعض اجلداول املنش������ورة في هذا اجلزء من 
التقرير واخلاصة بالصادرات واملستوردات العاملية لعام 2008.

جدول رقم )10 – مكرر(
األداء التجاري السلعي ملجموعات الدول الرئيسية

2008

املجموعــــــة
فائض/ )عجز(املستورداتالصادرات

القيمة 
مليار  $

معدل 
النمو%

القيمة 
مليار $

معدل 
النمو%

مليار دوالر

10473657523472الشرق األوسط

7033549331210كومنولث الدول املستقلة

561294662795إفريقيا

60221595307أمريكا الاتينية

435515424720108آسيا

(377)645612683312أوروبا

(860)20491029097أمريكا الشمالية

--2-2أخ��رى*

)345(15775151612015العالـــــــم

 انظر امللحوظات املدونة أسفل اجلدول رقم 10

جدول رقم )11 – مكرر(
أكبر )10( دول مصدرة ومستوردة للسلع 

)2008(

الــــــدولة
املســـــــــتورداتالصــــــــــادرات

% من العالممليار دوالراملرتبة% من العالممليار دوالراملرتبة
114659.1212067.3أملانيا

214288.9311336.9الصني
313018.11216613.2الواليات املتحدة

47824.947624.6اليابان
56343.975743.5هولنده
66093.857084.3فرنسا
75403.385563.4إيطاليا
84773.094702.9بلجيكا
94722.9162921.8روسيا

104582.866323.8بريطانيا
849951.7-816650.7-املجموع

791648.3-796149.3-دول أخرى
16415100.0*-16127100.0*-العالـــــم

 انظر امللحوظات املدونة أسفل اجلدول رقم 11
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جدول رقم )12 – مكرر(
أكبر )10( دول مصدرة ومستوردة للخدمات التجارية

2008

الــــــدولة
املســـــــــتورداتالصـــــــــــادرات

% من العالممليار دوالراملرتبة% من العالممليار دوالراملرتبة

152214.0136410.5الواليات املتحدة

22837.631995.7بريطانيا

32356.322858.2أملانيا

41534.161373.9فرنسا

51443.941664.8اليابان

61433.881083.1اسبانيا

71373.751524.4الصني

81233.371323.8إيطاليا

91062.812912.6الهند

101022.711922.7هولنده

172649.7-194852.2-املجموع

174450.3-178247.8-دول أخرى

3470100.0-3730100.0-العالـــــم

 انظر امللحوظات املدونة أسفل اجلدول رقم 12
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الفصل الثاني

إضـــــافـــة إلـــى العوامـــل التقليديــــة األساســـية  للســـــوق 
املرتبطـــة بقـــوى الطلب والعرض مع  ما واكبهـــا تاريخيًا من 
العوامـــل املناخية واجليوسياســـية واالختناقات في الطاقات 
التكريريـــة، بـــرز مؤخـــرًا علـــى مســـرح األحـــداث فـــي أســـواق 
النفـــط العامليـــة، وبالتحديـــد حتـــى الربـــع الثالـــث مـــن عام 
2008، عامالن إضافيـــان يرتبطان بازدياد عمليات املضاربة 
 Oil futures( )22(التي تتـــم مبوجب عقـــود النفط اآلجلـــة
contracts(، وبضعـــف الـــدوالر الذي يتم مبوجبه تســـعير 
النفـــط ودفـــع عوائـــده. ومـــع أن العوامـــل التقليديـــة بقيـــت 
تلعـــب دورها التاريخي املؤثر على مجمـــل األوضاع النفطية 
فـــي العالـــم، إاّل أن العاملني األخيريـــن كان لهما ثقل خاص 
في دفع حركة أسعار النفط إلى األعلى مخترقة سلسلة من 
احلواجز التاريخية والنفسية وهي جتتاز عام 2007 وصواًل 
إلى ما بعد منتصف العام اجلديد. وورد في أحد تقارير وكالة 
الطاقة الدولية )23(  أن عمليات املضاربة مسؤولة عن ما يتراوح 
بني 25 – 50 دوالرًا من ســـعر النفط اجلاري. ويســـتخلص 
ممـــا ورد في إحدى نشـــرات صنـــدوق النقد الدولـــي)24( حول 
دور الدوالر الضعيف في هذا الشـــأن أن االرتفاع الذي شـــهده 
السعر الفوري للنفط خالل عام 2007 كان سيتقلص بأكثر 

من الربع )27.5 %( فيما لو مت تسعير النفط باليورو.

مجريات  على  وانعكاساتها  املختلفة  العوامل  هذه  ضوء  في 
األوضاع في أسواق النفط العاملية، واصلت منظمة األوبك ممارسة 
من خال مساهمتها، مع  “العرض”  في جانب  م”  “املنظِّ دوره��ا 
دول أخرى مصدرة للنفط، في حتقيق التوازن في السوق حيثما 
طفت على السطح عوامل عدم استقرار أو حدثت انحرافات غير 
طبيعية في جانب “الطلب”. ونعرض فيما يلي مبزيد من التفصيل 
ألهم التطورات التي شهدتها األسواق النفطية العاملية مؤخراً في 
عام  مقارنة عن  بيانات  من  توفر  وم��ا   2007 ع��ام  بيانات  ض��وء 

2008 حتى وقت إعداد هذا التقرير.

أواًل-  أسعار النفط العاملية:
واصلت أسعار النفط االسمية )املقيمة بالدوالر وبأسعار 
السوق( رحلة الصعود التي بدأتها منذ أكثر من خمس سنوات 
بعض  مع  أعلى،  قمة  إل��ى  قمة  من  كل سنة  في  تقفز  وه��ي 

القمم.  هذه  بني  فيما  وهبوطاً  صعوداً  اجلانبية  التحركات 
يوليو  شهر  في  الرحلة  ه��ذه  إليها  وصلت  قمة  آخ��ر  وكانت 
2008 حينما جت��اوز سعر النفط في سوق نيويورك للعقود 
اآلجلة )ناميكس( )147( دوالراً للبرميل ليسجل رقماً قياسياً 
غير مسبوق. بعد ذلك بدأت رحلة الهبوط التي أوصلت السعر 
عند إحدى احملطات الزمنية من عام 2008 )23 ديسمبر( 
إلى أقل من )30.3( دوالراً، أي إلى حوالي ُخمس املستوى 
القياسي املسجل في شهر يوليو 2008 ليعيد بنا الذاكرة إلى 
املستويات التي كانت سائدة قبل ستة أعوام لدى بدء رحلة 
اليومي  املتوسط  يكون  وهكذا   .2003 عام  األسعار  صعود 
 )147.3  – 2008 بني )30.3  ت��راوح عام  النفط قد  لسعر 
دوالراً للبرميل منهياً العام عند مستوى )44.6( دوالراً. وفي 
األمريكية،  الطاقة  وزارة  بيانات  وحسب  السنوية،  احملصلة 
واصل  تكساس  غ��رب  نفط  لسعر  ال��س��ن��وي  امل��ت��وس��ط  ف��إن 
للبرميل عام 2002 إلى  ارتفاعه من حوالي )26.2( دوالراً 
أن بلغ نحو )99.7( دوالراً عام 2008، أي أنه تضاعف خال 

هذه املدة أكثر من ثاث مرات وثاثة أرباع املرة)25( .

هذا، والبد لنا من التوضيح، ونحن بصدد احلديث عن 
أداء األسعار »االسمية« للنفط مبا سجلته من أرقام »قياسية« 
 خال السنوات الست املاضية، بأن األسعار »احلقيقية« املقابلة 
)بعد استبعاد أثر التضخم املالي( غالباً ما بقيت في مستوى 
أقل من املستوى الذي كانت عليه في أوائل الثمانينات من 
القرن املاضي باستثناء فترة قصيرة من عام 2008 عندما 
بلغت أسعار النفط ذروتها فارتفعت معها األسعار احلقيقية 
مؤقتاً فوق حاجز املائة دوالر. )انظر الشكل رقم 11(. وعلى 
هذا األساس، فإن ما يشار إليها كمستويات »قياسية« ألسعار 
النفط هي ليست كذلك في واق��ع األم��ر إذا ما أخذ عامل 
أضيف  ما  إذا  وخصوصاً  االعتبار،  بعني  تاريخياً  التضخم 
السنوات  في  متزايدة  أهمية  أكتسب  آخ��ر  عامل  ذل��ك  إل��ى 
األخ��ي��رة )وح��ت��ى أواخ���ر ع��ام 2008(، وه��و ضعف الدوالر 
الذي يتم تسعير النفط به مع تأثيره السلبي على اإليرادات 
الدوالر  انخفاض  أثر  ملدى  تقييمها  معرض  وفي  النفطية. 
على العائدات النفطية، توصل������ت إحدى الدراسات احلديثة 
ملنظمة األوابك)26( إلى أن االرتف���اع في أسع�����ار س����لة أوب���ك 
العائدات  في  زي��ادة  صاحبُه   %  13.1 بنسبة   2007 ع�����ام 

أسواق النفط العاملية
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شكل رقم )11(
تطور أسعار النفط »االسمية« و »احلقيقية«
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السعر احلقيقي

السعر االسمي

النفطية للدول األعضاء في املنظمة بنسبة 7.4 %...، وأن 
حوالي ثلث هذه الزيادة قد ذهبت إلى الدول املستهلكة للنفط 
على شكل زيادة في تكلفة االستيراد نتيجة النخفاض قيمة 
أنه من املاحظ أن  إاّل  اليورو واإلسترليني.  الدوالر مقابل 
القفزات املتوالية في األسعار اجلارية للنفط خال السنوات 
األخيرة قد ساعدت على تقريب مستويات األسعار »االسمية« 

أكثر فأكثر من مستويات األسعار »احلقيقية«. 

ثانيًا-  الطلب العاملي على النفط:
رغم ازدياد دور العوامل “غير االقتصادية” على مسرح 
األح��داث اجلارية في األس��واق النفطية العاملية حتى الربع 
العوامل  أن  إاّل  تبيانه،  سبق  كما   2008 ع��ام  م��ن  الثالث 
االقتصادية الهيكلية املرتبطة بقوى السوق، وعلى األخص ما 
يتعلق منها بجانب “الطلب”، بقي لها دورها الهام في التأثير 

على االجتاهات األطول أجًا.

تباطأ  العاملي،  االقتصادي  النمو  اجت��اه��ات  مع  ومتشياً 
عام   %  1.3 النفط من  العاملي على  النمو في الطلب  معدل 
ع��ام 2007 حينما بلغ إجمالي  2006 إل��ى أق��ل من 1.1 % 
الطلب )85.9( مليون برميل في املتوسط. ومع تطور تداعيات 
األزمة املالية العاملية على االقتصاد العاملي ودخول عدد من 
االقتصادات املتقدمة الرئيسية في الركود، واصل الطلب على 

النفط تقلصه عام 2008 إلى أن بلغ ما متوسطه )84.73( 
مليون برميل يومياً خال الربع الثالث، أي أنه تراجع بنسبة - 
1.1 % )على أساس سنوي(. والواقع أن هذا التراجع حدث 
مبجمله في الدول الصناعية التي جتاوزت نسبة االنخفاض 
املقابلة فيها - 1.6 %. وجتلى ذلك بصورة خاصة في الواليات 
املتحدة - أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم - حيث وصل 

التراجع املقابل فيها إلى أكثر من - 9.1 %. 

الثالث  الربع  حتى  بقيت  التي  النامية،  ال��دول  في  أّم��ا 
من عام 2008 أقل تأثراً باألزمة املالية العاملية وتداعياتها 
إلى  ارتفاعه  النفط  على  الطلب  واص��ل  فقد  االقتصادية، 
الربع  خ��ال  املتوسط  ف��ي  يومياً  برميل  مليون   )38.25(
الربع  2008 مقابل )36.81( مليوناً خال  الثالث من عام 
ذلك  وجتلى   .%  3.9 بنسبة  أي  السابق،  العام  من  املقابل 
بوجه خاص في الصني - ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في 
العالم - التي وصل فيها معدل االرتفاع املقابل إلى 6.8 %.

ونتيجة لذلك، واصلت حصة الدول املتقدمة من الطلب 
عام 2006 إلى  العاملي من النفط انخفاضها من 58.3 % 
عام  ف��ي ع��ام 2007 ث��م إل��ى أق��ل م��ن 54.9 %   % 57.2
للدول  املقابلة  احلصة  استمرت  األث��ن��اء،  ه��ذه  ف��ي   .2008
النامية في االرتفاع من 41.7 % إلى 42.8 % ثم إلى أكثر 

من 45.1 %.
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ه��ذا، وإض��اف��ة إل��ى اجت��اه��ات النمو االق��ت��ص��ادي العاملي، 
على  بدورها  أث��رت  التي  األخ��رى  العوامل  بعض  أيضاً  هناك 
طلب النفط في األسواق العاملية أهمها إقدام عدد من الدول 
البديلة  امل��ص��ادر  تطوير  على  الصناعية،  السيما  املستهلكة، 
الوقود  استخراج  في  م��ؤخ��راً  التوسع  األخ��ص  وعلى  للطاقة 
احليوي من احملاصيل الزراعية، وترشيد استهاك الطاقة....

ثالثًا-  إمدادات النفط العاملية:
متثل إمدادات النفط العاملية جانب »العرض« في آليات 
السوق، كما أنها متثل أيضاً اإلنتاج العاملي للنفط بوجه عام. 
نسبياً  املرتفع  اإلم��دادات على مستواها  وقد حافظت هذه 
ال��ذي بدأ فيه  خال األع��وام األخيرة مبا فيها عام 2008 
الدول  إلى االنخفاض السيما في  النفط مييل  الطلب على 
الصناعية املتقدمة كما ذكر آنفاً.  ومع أن إجمالي اإلمدادات 
النفطية العاملية عام 2007، والبالغة )84.43( مليون برميل 
يومياً في املتوسط، قد انخفضت قليًا مبا ال يتجاوز )110( 
أو 0.1 %، إاّل أنها سرعان ما استأنفت  ألف برميل يومياً 
ارتفاعها خال عام 2008 إلى ما متوسطه )85.47( مليون 
برميل يومياً، وهو مستوى يزي����د عن املس����توى املقاب���ل لعام 
2007 بأكث���ر من 1.2 %. ويذكر أن نقص اإلمدادات خال 
إن��ت��اج الدول  ت��راج��ع  ع��ام 2007 ك��ان ق��د نتج  بأكمله ع��ن 
املتقدمة مبا يعادل - 0.6 %. أّما ارتفاع اإلمدادات خال 

ازدياد  استمرار  عن  مبجمله  فقد جنم   ،2008 ع��ام 
إنتاج الدول النامية بنسبة 1.8 % بينما واصل إنتاج 

الدول املتقدمة تراجعه بنسبة - 2.4 %.

ول��وح��ظ أن إن��ت��اج دول األوب����ك ق��د ارت��ف��ع عام 
2008 بنسبة 3.8 % ليصل إلى نحو )36.8( مليون 
ناحية أخرى، لوحظ  املتوسط. من  في  يومياً  برميل 
أن إنتاج دول االحتاد السوفياتي سابقاً، املصنفة من 
الدول  مجموعة  ضمن  األمريكية  الطاقة  وزارة  قبل 
مليون   )12.52( إل��ى   2008 ع��ام  انخفض  النامية، 
تكون  وب��ذل��ك   .%  0.6  - بنسبة  أي  ي��وم��ي��اً،  برميل 
النفطية  اإلم���دادات  إجمالي  من  األوب��ك  دول  حصة 
 43 إلى   2007 عام   %  42 ارتفعت من  قد  العاملية 
% عام 2008، في حني تراجعت حصة دول االحتاد 
السوفياتي سابقاً من 14.9 % إلى 14.7 %.  وهنا 
م” الذي تلعبه  البد من اإلشارة  ثانية إلى الدور “املنظِّ
دول األوبك من خال مساهمتها في تأمني حالة من 
التوازن واالستقرار النسبي في أسواق النفط العاملية، 
وذلك لصالح كل من الدول املنتجة واملستهلكة للنفط 

على حٍد سواء.

ومع أن إنتاج الواليات املتحدة، ثالث أكبر دولة منتجة 
وروسيا،  السعودية  العربية  اململكة  بعد  العالم  في  للنفط 
عام  2006 و 1.6 %  ع��ام   %  0.1 واص��ل توسعه مبعدل 
 )8.5( إل���ى  ليصل   ،2008 ع���ام  خ���ال   % و0.5   2007
إلى  قاصراً  أنه ظل  إاّل  املتوسط،  في  يومياً  برميل  مليون 
حد بعيد عن تلبية احتياجاتها احمللية من النفط، مما أدى 
إلى استمرار االعتماد األمريكي الكبير على االستيراد من 
الدول األخرى املصدرة للنفط، السيما منذ أواخر تسعينات 
القرن املاضي حينما بدأت املستوردات األمريكية من النفط 
تتفوق على الكميات املنتجة منه محلياً. ويستخلص من آخر 
البيانات املقارنة واملنشورة من قبل وزارة الطاقة األمريكية 
املستوردات  ص��اف��ي  أن  التقرير  ه��ذا  إع���داد  وق��ت  حتى 
مليون   )12.2( نحو  بلغ   2007 ع��ام  األمريكية  النفطية 
اإلنتاج  من حجم   %  144 يع�����ادل  يوم����ياً، أي ما  برمي����ل 
احمللي أو ما يتجاوز 16 % من إجمالي اإلمدادات العاملية 
خارج الواليات املتحدة. وتأتي اليابان في املرتبة الثانية - 
بعد الواليات املتحدة - على قائمة الدول املستوردة للنفط، 
حيث ناهز صافي املستوردات اليابانية خال العام املذكور 
تليها الصني )3.7 مليوناً(، ثم  )4.9( مليون برميل يومياً، 
أملانيا )2.3 مليوناً(، فكوريا اجلنوبية )2.2 مليوناً(، وفرنسا 

والهند )1.9 مليوناً(  لكل منهما.

جدول رقم )14(
الطلب على النفط

2008 – 2006
الطلب: مليون برميل يوميًا

الدول
20062007 )3(2008

النمو)4(الطلبالنموالطلبالنمو الطلب
املتقدمة)1(

منها الواليات املتحدة 
49.56
20.69

0.5 -
0.5 -

49.13
20.68

0.9 -
0.1 -

46.48
18.84

4.8 -
9.1 -

الناميــة)2(
منها الصني 

35.42
7.24

3.6
8.1

36.77
7.57

3.8
4.6

38.25
8.05

3.9
6.8

-84.981.385.901.184.731.1العالـــــــم

. (OECD) »1( وهي دول »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(
)2( مبا فيها دول االحتاد السوفياتي سابقًا.

)3( كما في الربع الثالث من العام
)4( على أساس سنوي )الربع الثالث 2008 مقارنة بالربع الثالث 2007(

أعد هذا اجلدول واحتسبت نسُبُه استنادًا إلى إحصاءات إدارة معلومات 
الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األمريكية واملنشورة في شهر مارس 2009 

www.eia.doe.gov :على موقعها االلكتروني
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جدول رقم )15(
إمدادات النفط)1( العاملية

2008 – 2006
اإلنتاج: مليون برميل يوميًا

          النمـــو: % سنويًا

2008 20062007الدول

النمواإلنتاجالنمواإلنتاجالنمواإلنتاج
- 20.932.4- 21.460.6- 21.591.3املتقدمة)2( ومنها: 

8.330.18.461.68.500.5   الواليات املتحدة

64.101.8-62.950.462.97الناميـة)3( ومنها:

36.763.8- 35.431.1- 35.840.7   أوبك

- 12.153.312.603.712.520.6   االحتاد السوفياتي سابقاً

85.471.2- 84.430.1-84.54اإلجمالي العاملـــي

)1( ويشمل النفط اخلام، سوائل الغاز، سوائل أخرى...
.(OECD) ”2( وهي دول “منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(

)3( مبا فيها دول االحتاد السوفياتي سابقًا.
أعد هذا اجلدول واحتسبت نسُبُه استنادًا إلى إحصاءات إدارة معلومات الطاقة التابعة 

لوزارة الطاقة األمريكية واملنشورة في شهر مارس 2009 على موقعها االلكتروني املشار إليه 
آنفًا.

املتحدة هي  ال��والي��ات  أن  وي��ذك��ر 
في  للنفط  املستهلكة  ال����دول  أك��ب��ر 
العالم مبا يعادل نحو )20.7( مليون 
برميل يومياً عام 2007، تليها الصني 
)7.6 مليوناً( ثم اليابان )5 مايني(. 
وتستهلك الدول الثاث، التي تتصدر 
أكبر ثاث اقتصادات في العالم، ثلث 
)33.3 %( اإلمدادات النفطية العاملية 
الدول  لهذه  احمللي  اإلن��ت��اج  فيها  مبا 
يومياً.  برميل  مليون   )12.5( البالغ 
الدول  قائمة  على  ال��راب��ع  املركز  أّم��ا 
نصيب  م��ن  ف��ه��و  للنفط،  املستهلكة 
 2007 ع���ام  استهلكت  ال��ت��ي  روس��ي��ا 
قرابة )2.9( مليون برميل يومياً، تلتها 
 2.5( أملانيا  ثم  مليوناً(،   2.7( الهند 
والسعودية  والبرازيل  فكندا  مليوناً(، 
 )2.3 مليوناً لكل منها( وكوريا اجلنوبية 

)2.2 مليوناً(.
ه������ذا، وق������د حافظ������ت اململك������ة 
العربية الس������عودية عام 2007 على 
مركزها كأكبر دولة منتجة ومصدرة 
للنفط في العالم، حيث ناهز إنتاجها 
)10.3( مليون برميل يومياً وجتاوزت 

صادراتها )7.9( مليوناً. كما احتفظت روسيا مبوقعها الثاني 
ف������ي كل من اإلنتاج ال������ذي قارب )9.9( ملي������ون برميل يومياً 
والص������ادرات التي جتاوزت )7( مايني. أّم������ا املراكز التالية 
على قائمة الدول الرئيس������ية املنتج������ة واملصدرة للنفط، فهي 
موزع������ة على دول أخرى مختلفة من حيث اإلنتاج والتصدير. 
فعلى صعيد اإلنتاج، ما ت������زال الواليات املتحدة حتتل املركز 
الثالث مبا يعادل نحو )8.5( مليون برميل يومياً، تليها إيران 
في املركز الرابع )4 مايني برميل(، ثم الصني )3.9 مليوناً(، 
فاملكسيك )3.5 مليوناً(، وكندا )3.4 مليوناً(، مع احتفاظ كل 
من اإلمارات في املرك������ز الثامن ومبا يعادل نحو )3( مايني 
برميل يومياً وفنزويا باملركز التاسع )2.7 مليوناً(. وانضمت 
الكويت عام 2007 إلى قائمة أكبر عش������ر دول منتجة مع أن 
إنتاجها بقي بحدود )2.6( مليون برميل يومياً لتش������ترك مع 
النروج في املركز العاش������ر وبذات املس������توى من اإلنتاج )2.6 

مليون برميل يومياً(.

اإلمارات  دول��ة  تقدمت  التصدير، فقد  أّم��ا على صعيد 
املركز  إلى   2006 عام  املركز اخلامس  من  املتحدة  العربية 

تصديرها  مستوى  على  محافظتها  مع   2007 ع��ام  الثالث 
بواقع نحو )2.6( مليون برميل يومياً لتحل بذلك محل النروج 
التي تراجعت إلى املركز الرابع مبا يعادل )2.3( مليون برميل، 
إيران تشاركها فيه والذي أصبحت  وهو املركز الذي بقيت 
من  إليه  متقدمة   2007 عام  أيضاً  فيه  تشاركهما  الكويت 
وبعد  السابق.  العام  في  حتتله  كانت  ال��ذي  السابع  املركز 
هذه الدول الثاث التي اشتركت جميعها في املركز الرابع، 
صادراتها  بلغت  حيث  السابع  املركز  في  نيجيريا  دور  جاء 
من  كل  الثامن  املركز  في  تبعتها  يومياً،  برميل  مليون   )2(
لكل منهما(. وانضمت ليبيا  فنزويا واجلزائر )1.9 مليوناً 
عام 2007 إلى هذه القائمة بعد ازدياد صادراتها إلى )1.6( 
مليون برميل يومياً )من 1.5 مليوناً في العام السابق( لتحل 
بذلك محل املكسيك التي خرجت من القائمة بعد انخفاض 

صادراتها إلى )1.5( مليوناً )من 1.7 مليوناً عام 2006(.

منتجة  دول  أكبر عشر  قائمة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
هما  للنفط  صافيتني  مستوردتني  دول��ت��ني  تتضمن  للنفط 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ص��ني. ك��م��ا ت��ض��م اث��ن��ت��ني م��ن الدول 
ال  ولكنهما  واملكسيك،  كندا  هما  للنفط،  املنتجة  الرئيسية 
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جدول رقم )16(
أهم الدول املنتجة واملصدرة للنفط )1(  

)مليون برميل يوميًا(
2007

أهم الدول املصدرةأهم الدول املنتجة
صافي الصادرات)2(املرتبةالــــدولاإلنتاجاملرتبةالدول

17.9السعودية110.3السعودية

27.2روسيا29.9روسيا

32.6اإلمارات38.5الواليات املتحدة

42.3النروج44.0إيران

42.3إيران53.9الصني

42.3الكويت63.5املكسيك

72.0نيجيريا73.4كندا

81.9فنزويا82.9اإلمارات

81.9اجلزائر92.7فنزويا

101.6ليبيا102.6الكويت

102.6النروج

)2( أرقام أولية ملعظم الدول )باستثناء النروج(. )1( يشمل النفط اخلام، سوائل الغاز، سوائل أخرى...  
أعد هذا اجلدول واستخلصت أرقامه استنادًا إلى إحصاءات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األمريكية املنشورة في شهر 

أغسطس 2008 على موقعها االلكتروني املشار إليه آنفًا.

شكل رقم )12(
تطور االعتماد األمريكي على النفط املستورد

2007 – 1950

www.doe.gov املصدر: وزارة الطاقة األمريكية
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اإلنتاج

املستوردات الصافية

1950 1960 1970 1980 1990 2000

تظهران على قائمة أكبر )10( دول مصدرة صافية 
 1.1( نسبياً  كبيرة  ت��زال  ما  كانت صادراتهما  وإن 
األخرى  ال��دول  أّم��ا  يومياً(.  برميل  مليون   1.5  –
فإنها تدخل جميعاً في عداد أكبر )10( دول منتجة 
ومصدرة صافية للنفط في آن معاً وهي السعودية، 
روسيا، إيران، اإلمارات، فنزويا، الكويت والنروج. 
من ناحية أخرى، هناك ثاث دول رئيسية مصدرة 
للنفط ال تظهر على قائمة أكبر )10( دولة منتجة 
إنتاجها  ك��ان  وإن  وليبيا،  اجل��زائ��ر  نيجيريا،  وه��ي 
عام  ت��راوح  أن��ه  حيث  نسبياً  كبيراً  يعتبر  ي��زال  ما 
و)2.4(  )لليبيا(  برميل  مليون   )1.8( ب��ني   2007
الدول  وتنتمي خمس من  )لنيجيريا(. هذا،  مليوناً 
الرئيسية املنتجة للنفط إلى عضوية منظمة األوبك 
وهي السعودية، إيران، اإلمارات، فنزويا والكويت. 
الدول  م��ن  فقط  اثنتان  هناك  أخ���رى،  ناحية  م��ن 
الرئيسية املصدرة للنفط ليستا عضوين في األوبك 

هما روسيا والنروج.
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الفصل الثالث

تســـعى مختلف دول العالم املتقدمة منها والنامية على 
حد ســـواء إلى اجتذاب االســـتثمارات األجنبية املباشرة نظرًا 
ملا ميكن أن تلعبه من دور داعم جلهود التنمية في اقتصادات 
هـــذه الدول بغـــض النظر عن مراحل التطـــور التي اجتازتها 
ومســـتويات التقدم التي وصلت إليها، وذلك من خالل توليد 
الوظائف، وحتســـني اإلنتاجية، وزيادة الصادرات، إضافة إلى 

نقل التكنولوجيا واملعرفة بوجه عام.

ويبدو أن حركة االستثمارات األجنبية املباشرة في الدول 
املتقدمـــة والنامية عمومًا بقيت حتـــى نهاية عام 2007 أقل 
تعرضًا لآلثار االنتشـــارية ألزمة الرهن العقـــاري وتداعياتها 
على األســـواق املالية العاملية بوجـــه خاص واالقتصاد العاملي 
بوجه عام، وذلك باملقارنة مع ما حدث في معظم القطاعات 
واألنشـــطة االقتصادية األخرى كما تبني في ســـياقات أخرى 

من هذا التقرير. 

وحت������ى نهاية ع������ام 2007، ب������دت حركة االس������تثمارات 
األجنبية املباش������رة العاملي������ة أقل تعرضاً م������ن غيرها لآلثار 

االنتش������ارية لألزمة املالية العاملي������ة التي كانت قد 
انطلقت من الواليات املتحدة في وقت س������ابق من 
الع������ام مع انفجار “فقاعة اإلس������كان”. إاّل أنها ما 
لبث������ت أن تعرضت الحقاً ألزمة كبي������رة مع تفاقم 
األزمة املالية ومضاعفاته������ا اخلطيرة التي طالت 
مختلف اقتص������ادات العالم. ويبدو أن عام 2008 
سيضع نهاية للمرحلة املزدهرة التي شهدتها هذه 
احلرك������ة على الصعي������د العاملي من������ذ عام 2004 
لتس������جل مس������توى تاريخي������اً غير مس������بوق جتاوز 

)1.83( تريليون دوالر في عام 2007.

ويس������تفاد من البيانات األولية )27( املنش������ورة 
مؤخراً م������ن قبل منظمة “مؤمت������ر األمم املتحدة 
للتج������ارة والتنمية” )انكتاد(، أن إجمالي تدفقات 

االس������تثمارات األجنبية املباشرة العابرة للحدود اجلغرافية 
ف���������ي العال���م قد انخفض ع���ام 2008 بنس������بة 21 % ليبلغ 
)1.44( تريليون، وهو املس������توى الذي كان عليه عام 2004. 
وم������ن املتوقع حدوث مزيد من االنخفاض خال عام 2009. 
ويعزى هذا االنخفاض إل������ى عدة عوامل أهمها ضعف قدرة 
الشركات على االستثمار بس������بب تقلص أرباحها الذاتية من 
جه������ة وندرة التموي������ل اخلارجي مع ارتف������اع تكلفته من جهة 
أخرى، فضًا عن األوضاع االقتصادية العامة غير املشجعة 
على االستثمار في ظل الركود االقتصادي السائد في الدول 
املتقدمة على وجه اخلصوص، مما كان له أثره السلبي أيضاً 
عل������ى عمليات الدمج واالس������تحواذ )M&As( التي تش������كل 
اجلانب األكبر من إجمالي االس������تثمارات األجنبية املباش������رة 
)82 % ع������ام 2008 مقاب������ل 89 % ع������ام 2007(. ووفق������اً 
لتقديرات منظمة االنكتاد، فإن مجموع قيمة عمليات الدمج 
واالس������تحواذ انخفض من نحو 1.64 تريليون عام 2007 إلى 

1.18 تريليوناً عام 2008، أي بنسبة 28 %.

ولوحظ أن االستثمارات األجنبية املباشرة ال���واردة إل���ى 

االستثمارات األجنبية املباشرة

جدول رقم )17(
التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة إلى

مجموعات الدول الرئيسية في العالم
2008 – 2006

التغير%القيمة مليار دوالرالــــدول
20062007200820072008

- 857.51247.6840.145.532.7املتقدمة

379.1499.7517.731.83.6النامي���ة

69.385.991.323.96.35املتحولة * 

- 1305.91833.31449.140.421.0اإلجمالي

* تشمل دول جنوب شرق أوروبا وكومنولث الدول املستقلة )دول االحتاد 
السوفياتي سابقًا غير املنضمة لالحتاد األوروبي(.   

ُأعد هذا اجلدول استنادًا إلى البيانات املنشورة من قبل منظمة االنكتاد 
www.unctad.org :املنشورة على موقعها االلكتروني
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مجموع���ة ال���دول املتقدمة - حسب تص����نيف منظمة االنكتاد 
- كانت اخلاس������ر األكبر خال عام 2008، في حني واصلت 
حصة كل م������ن مجموعتي ال������دول النامية وال������دول املتحولة 
)جنوب ش������رق أوروبا وكومنولث الدول املس������تقلة( ارتفاعها 
ولكن مبعدل أبطأ مقارنة بالس������نة الس������ابقة. فق��د انخفض 
إجمال���ي قيم����ة االس������تثمارات األجنبي����ة املباش������رة ال���واردة 
إل�ى مجموع��ة ال���دول املتقدم������ة من )1247.6( مليار دوالر 
ع���������ام 2007 إلى )840.1( ملياراً ع����ام 2008، أي بنس������بة 
- 32.7 %، وذل������ك بعد أن حققت زي������ادة ناهزت 45.5 % 
في العام الس������ابق. وفي هذه األثناء، ارتفعت حصة مجموعة 
ال������دول النامية م������ن )499.7( ملي��������ار دوالر إل��ى )517.7( 
ملي�����اراً، أي بنس�بة 3.6 % مقابل 31.8 % في العام السابق 
)2007(، كم������ا ارتفعت حصة مجموعة ال������دول املتحولة من 
)85.9( مليار دوالر إلى )91.3( ملياراً، أي بنس������بة 6.3 % 

مقابل 23.9 %.

ه������ذا، وفي حني حافظ������ت الواليات املتح������دة األمريكية 
على موقعها كأكبر دولة مس������تقطبة لاس������تثمارات األجنبية 
املباش������رة، ش������هد عام 2008 بع������ض التط������ورات امللحوظة 
ف������ي حركة التدفق������ات الواردة إلى عدد م������ن دول العالم في 

املجموعات الثاث.

ففي مجموعة ال������دول املتقدمة، متكنت الواليات املتحدة 
خال الع������ام املذكور من اجتذاب نح������و )220( مليار دوالر، 
أي م������ا يع������ادل أكثر من رب������ع )26.2 % مقابل 18.6 % في 
العام السابق( مجموع االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة 
إلى املجموع������ة أو 15.2 % )مقابل 12.7 %( من اإلجمالي 
العامل������ي، وذلك رغ������م الصعوب������ات التي واجهه������ا االقتصاد 
األمريك������ي بوجه عام والقطاع املالي بوجه خاص كما س������بق 
تبيانه. ويبدو أن استمرار ضعف الدوالر خال معظم أشهر 
س������نة 2008، فضًا عن ميزته في دعم الصادرات وتقليص 
العج������ز في امليزان التجاري، كان له ميزة نس������بية أخرى في 
التخفيف من حدة ضعف تدفق االس������تثمارات إلى الواليات 
املتحدة مقارنة بال������دول املتقدمة األخرى. من ناحية أخرى، 
تقدمت فرنسا من املركز الثالث عام 2007 إلى املركز الثاني 
ع������ام 2008 لتبلغ حصته������ا )114.3( مليار دوالر )13.6 % 

من مجموع الدول املتقدمة أو 7.9 % من اإلجمالي العاملي(، 
لتحل بذلك محل بريطانيا الت������ي تراجعت إلى املركز الثالث 
مبا قيمته )109.4( ملي������ار دوالر )13 % أو 7.5 %(. وفي 
ح������ني تقلصت حصة كل من الدول الثاث األولى عام 2008 
بنس������ب تراوحت بني - 5.5 % للواليات املتحدة و- 51.1 % 
لبريطانيا، زادت حصة إسبانيا بنسبة 7.3 % لتبلغ 57.3 % 
ولتحل في املركز الرابع محل هولنده التي تراجعت إلى املركز 
السادس بعد أن انخفضت حصتها بنسبة - 70.4 % لتصل 
إلى )29.5( مليار دوالر. وأحرزت الس������ويد أكبر املكاس������ب 
حينم������ا زادت حصتها ع������ام 2008 بنس������بة 74.3 % لتصل 
إل������ى )36.5( مليار دوالر. وبذلك تكون الس������ويد قد تقدمت 
من املركز الثاني عش������ر عام 2007 إلى املركز اخلامس عام 
2008. أّما أملانيا، التي انخفضت حصتها بنسبة - 48.9 %، 
فقد تراجعت من املركز السادس إلى السابع مبا قيمته )26( 
مليار دوالر لتح������ل محل بلجيكا الت������ي تراجعت بدورها إلى 
املركز التاس������ع بعد انخفاض حصتها بنسبة 58 %. ومع أن 
حصة اليابان انخفضت بنس������بة – 22.6 %، إاّل أنها تقدمت 
في عام 2008 إل������ى املركز الثامن بعد أن كانت حتتل املركز 
احلادي عش������ر في العام الس������ابق. ولوحظ أن حصة كل من 
إيرلنده وفنلنده خال عام 2008 كانت بالس������الب متراوحة 
بني )- 6.1( و )- 6.3( مليار دوالر بعد أن تعرضت كلتاهما 

النخفاض تراوح بني – 120 % و – 174 %.

وفي مجموعة الدول النامي������ة، متكنت الصني من تعزيز 
موقعه������ا على رأس القائمة بعد ارتف������اع حصتها عام 2008 
بنسبة 10.6 % لتصل إلى )92.4( مليار دوالر أي ما يعادل 
نحو 17.9 % من مجموع االس������تثمارات األجنبية املباش������رة 
ال������واردة إلى  ال������دول النامية أو نح������و 6.4 % من اإلجمالي 
العاملي. وبذلك تكون الصني قد تقدمت من املرتبة اخلامسة 
عام 2007 إلى الرابعة عام 2008 على القائمة العاملية لتحل 
محل هولنده. وبإضافة حص������ة هونغ كونغ – التابعة للصني 
سياسياً وإن ظلت تصنف مس������تقلة عنها اقتصادياً – ترتفع 
حصتهما معاً إلى زه������اء )153.1( مليار دوالر، أي ما يعادل 
نحو 29.6 % من مجموع االس������تثمارات األجنبية املباش������رة 
الت������ي تتلقاها ال������دول النامي������ة أو 10.6 % م������ن اإلجمالي 
العاملي. وعلى هذا األس������اس، تصبح الصني )مع هونغ كونغ( 
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جدول رقم )18(
أكبر عشر دول مضيفة

لالستثمارات األجنبية املباشرة
2008

القيمة الدول
مليار دوالر

نسبتها 
لإلجمالي%

التغير عن 
% 2007

- 220.015.25.5الواليات املتحدة

- 114.37.927.6فرنسا

- 51.1 109.47.5بريطانيا

92.46.410.6الصني

61.74.317.6روسيا

60.74.21.3هونغ كونغ

57.34.07.3اسبانيا

41.72.920.6البرازيل

36.72.559.9الهند

36.52.574.3السويد

- 1449.1100.021.0اإلجمالـــــــي

ُأعد هذا اجلدول واحتسبت نسبُه استنادًا إلى البيانات املستخلصة 
من إحصاءات االنكتاد املنشورة على موقعها االلكتروني املشار إليه 

آنفًا.

ثاني أكبر بلد مس������تقطب لهذه االس������تثمارات في العالم بعد 
الوالي������ات املتحدة. واحتفظت البرازي������ل باملركز الثالث )بعد 
الصني وهون������غ كونغ( على قائمة ال������دول النامية، مع ارتفاع 
حصتها بنسبة 20.6 % لتبلغ في عام 2008 حوالي )41.7( 
مليار دوالر. وحققت الهند خ������ال العام املذكور قفزة كبيرة 
في حصتها بواقع 59.9 % لتبلغ )36.7( مليار دوالر. وبذلك 
تقدمت الهند من املركز السادس عام 2007 إلى الرابع عام 
2008 لتحل محل املكسيك التي تراجعت إلى املركز اخلامس 
م������ع انخفاض حص���تها إلى )20.7( ملي��ار دوالر أو بنس��������بة 
– 16 % عما كانت عليه في العام الس������ابق. وحلت تش���������يلي 
في املركز الس���������ادس مع ارتف���اع حص��تها بنس������بة 23.2 % 
لتبلغ )17.8( مليار دوالر، تبعتها تركيا التي احتفظت باملركز 
الس������ابع رغ������م انخفاض حصته������ا بنس������بة – 25.5 % لتبلغ 
)16.6( ملي������اراً. ولوحظ أن ماليزي������ا حققت زيادة كبيرة في 
حصتها ناهزت 53.4 % لتصل في عام 2008 إلى  )12.9( 
ملي������ار دوالر، متقدمة إلى املرك������ز الثامن بعد أن كانت حتتل 
املركز الثاني عشر في العام السابق. من ناحية أخرى، لوحظ 
انخفاض حصة س������نغافورة بنسبة كبيرة ناهزت – 57.2 % 
لتبلغ )10.3( مليار دوالر، متراجعة إلى املركز احلادي عشر 

بعد أن كانت حتتل املركز اخلامس.

وضم������ن مجموع������ة ال������دول املتحولة – الت������ي تضم دول 
االحتاد السوفياتي سابقاً غير املنضمة إلى االحتاد األوروبي 
والت������ي تصنفها منظمة االنكتاد كمجموعة ثالثة منفصلة عن 
مجموعت������ي الدول املتقدمة والنامية – ما تزال روس������يا هي 
الدولة األولى دون منازع س������واء من حيث حجم االستثمارات 
األجنبية املباشرة املتدفقة إليها والبالغة )61.7( أو أكثر من 
ثلث������ي إجمالي حصة املجموعة ككل، أو من حيث معدل النمو 
ال������ذي ناهز 17.6 % عام 2008 في روس������يا مقابل 6.2 % 
إلجمالي املجموعة. ويذكر أن روس������يا تنتمي إلى قائمة أكبر 
عشر دول مضيفة لاستثمارات األجنبية املباشرة حيث جاء 
ترتيبها عام 2008 على الصعيد العاملي في املرتبة اخلامسة 
بعد أن كانت حتتل املرتبة الثامنة في العام الس������ابق. وجتدر 
اإلشارة إلى أن هذه القائمة تضم، إضافة إلى روسيا، خمساً 
من مجموعة الدول املتقدمة هي الواليات املتحدة األمريكية 
)األولى(، وفرنس������ا )الثانية(، وبريطانيا )الثالثة(، وإس������بانيا 

)السابعة( والسويد )العاشرة(. كما تضم أربعاً من مجموعة 
ال������دول النامي������ة ه������ي الصني )وه������ي الرابعة عل������ى القائمة 
العاملية(، وهونغ كونغ )السادسة(، والبرازيل )الثامنة( والهند 

)التاسعة( – أنظر اجلدول رقم )18(.

وف������ي احملصلة النهائية لعام 2008، فإنه ميكن القول أن 
مجموعة الدول املتقدمة ظلت تس������تحوذ على اجلانب األكبر 
من تدفقات االس������تثمارات األجنبية املباشرة. إاّل أن حصتها 
من إجمالي التدفقات العاملية انخفضت بصورة ملحوظة من 
قراب������ة 68 % عام 2007 إلى 58 % عام 2008. من ناحية 
أخرى، ارتفع������ت حصة مجموعة الدول النامية من 27.3 % 
إلى 35.7 %. كما ارتفعت حصة مجموعة الدول املتحولة من 

4.7 % إلى 6.3 % )انظر الشكل رقم 13(.

والش������ك أن التطورات التي ش������هدها العالم في العامني 
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شكل رقم )13(
االستثمارات األجنبية املباشرة حسب مجموعات 

الدول الرئيسية املضيفة

أعد هذا الشكل واحتسبت نسبُه استنادًا إلى البيانات املستخلصة من إحصاءات االنكتاد 
املنشورة على موقعها اإللكتروني املشار إليه آنفًا.

2008 2007

% 27.3

% 4.7

% 68

% 58

% 6.3
% 35.7

األخيري������ن، مبا تنطوي عليه من املخاط������ر لاقتصاد العاملي 
بوجه عام ولألسواق املالية بوجه خاص، كانت لها تداعياتها 
على انس������ياب حركة االستثمارات األجنبية املتدفقة من وإلى 
ال������دول املتقدمة التي كانت أس������رع وأكثر تأث������راً بالتطورات 
املش������ار إليها. وكما توقعت منظمة االنكت������اد في أوائل العام 
املاض������ي )يناي������ر 2008()28(، فإن ازدي������اد احتماالت حدوث 
ركود اقتصادي في الواليات املتحدة )وغيرها من الدول كما 
حدث فيما بع������د( وما ميكن أن يتمخض عنه من مضاعفات 
على نطاق عاملي، قد يؤدي إلى زيادة الش������عور بالتردد وأخذ 
احليط������ة واحلذر من قبل املس������تثمرين. ومن املؤكد أن يؤدى 

واملالية  االقتصادية  األوضاع  استمرار 
غي������ر املواتية في األم������د القصير على 
األق������ل إلى حدوث مزي������د من الضعف 
ف������ي حرك������ة االس������تثمارات األجنبي������ة 
املباش������رة خال عام 2009. وإذا كان 
الضعف في حركة هذه االس������تثمارات 
خ������ال ع������ام 2008 قد ب������رز بصورة 
خاصة ف������ي الدول املتقدمة باعتبار أن 
األزمة املالية العاملية قد انطلقت منها، 
ف������إن مثل هذا الضعف س������يصبح أكثر 
انتش������اراً وبروزاً عل������ى النطاق العاملي. 
ومن ش������أن ذلك أن يؤك������د احلاجة إلى 
توخي احلذر في حتدي������د االجتاهات 
االس������تثمارات  حلرك������ة  املس������تقبلية 
األجنبية املباشرة العاملية... ومع ذلك، 
فإن������ه رغم التوقعات االقتصادية غير املش������جعة لعام 2009 
مع تردد الدول والش������ركات بل وحتى األف������راد في املجازفة 
بالدخول في مش������اريع اس������تثمارية عبر احلدود اجلغرافية، 
إاّل أن������ه قد تتوفر في األمد املتوس������ط بعض الفرص املواتية 
لتنشيط حركة االستثمارات العاملية. ومن العوامل املساعدة 
على توفير مث������ل هذه الفرص انخفاض أس������عار األصول ما 
يجعله������ا أكثر جاذبية للمس������تثمرين إذا م������ا جنحت اجلهود 
احلكومية املبذول������ة في مختلف دول العال������م ملعاجلة األزمة 

املالية العاملية اجلارية.
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الفصل الرابع

لم يكن الوضع في أسواق األسهم العاملية عام 2007 في 
أحســـن حاالتـــه، وذلك في ظل األوضـــاع االقتصادية العاملية 
غير املشـــجعة بصورة عامة وأجواء عدم االســـتقرار الســـائدة 
في األســـواق املالية العامليـــة بصورة خاصة في أعقاب انفجار 
“فقاعة اإلســـكان” في شهر أغســـطس من العام املذكور التي 
ما لبثت أن حتولت إلى أزمة ماليه عاملية كما تكررت اإلشـــارة 
إليـــه مـــرارًا في هذا التقريـــر. وقد تبّدى ذلك علـــى نحو بارز 
في األســـواق املتطورة للدول املتقدمة حيث أدى تباطؤ النمو 
االقتصـــادي واهتـــزاز الثقـــة بالعديـــد مـــن املؤسســـات املالية 
واملصرفيـــة فـــي تلك الدول إلى التأثير ســـلبيًا على مجريات 

األمور في تلك األسواق. 

وفي عام 2008 وما تاله، زاد الوضع سوءًا مع تفاقم األزمة 
املالية وانتشـــار آثارها الســـلبية التي لم تعـــد مقتصرة فقط 
على األســـواق املتطورة وإمنا امتدت وتشـــعبت لتشـــمل أيضًا 
األســـواق الناشـــئة. و نعرض فيمـــا يلي لألداء العام ألســـواق 
األسهم العاملية املتطورة والناشئة، إضافة إلى أداء القطاعات 
الرئيسية لغالبية الشركات املدرجة فيها واملشمولة في مؤشر 
ســـتاندرد أند بورز العاملي)29 ( ،  مركزين بصورة إجمالية على 

ما حدث خالل عام 2008.

أواًل-  األداء العــام:
ف������ي احملصلة النهائية الصافية للع������ام 2007، بقي أداء 
األس������واق الناشئة متفوقاً بدرجة ملحوظة على أداء األسواق 
املتطورة من حيث متوس������ط العائد لكل منهما. ووفقاً ملؤشر 
س������تاندرد أن������د بورز، فإن مع������دل العائد اإلجمال������ي )مقوماً 
بالدوالر األمريكي( خال العام املذكور ناهز 42 % كمتوسط 
لألسواق الناشئة مقابل 9.4 % لألسواق املتطورة)30(  . وقد 
جتلى هذا التباين في األداء بشكل خاص خال الربع األخير 
م������ن العام الذي ميثل املرحلة األولى من األزمة املالية العاملية 
التي انطلق������ت في البداية من ال������دول املتقدمة الواقعة على 

جانبي احمليط األطلسي. ففي حني متكنت األسواق الناشئة 
خال الرب������ع املذكور من حتقيق نتائج إيجابية بواقع 5.3 % 
في املتوس������ط، جاءت النتائج املقابلة في األس������واق املتطورة 

سلبية حيث انخفض متوسط العائد بنسبة – 2.5 %.

إاّل أن عدوى األداء السلبي ما لبثت أن بدأت باالنتشار في 
أوقات الحقة من عام 2008 لتشمل مختلف أسواق األسهم 
في العالم مبا فيها األسواق الناشئة. بل إن احملصلة النهائية 
الصافية لهذا العام أس������فرت عن تكّبد األس������واق الناش������ئة 
خسائر تفوق نسبياً اخلس������ائر املقابلة في األسواق املتطورة 
عموم������اً. إذ بينما انخفض معدل العائد لألس������واق املتطورة 
بنسبة – 42.7 % في املتوسط، وصل االنخفاض املقابل في 
األس������واق الناشئة إلى - 54.7 %. ولعل في ذلك دليًا على 
مدى ارتباط هذه األس������واق ببعضها البعض وحساسيتها ملا 
يجرى من أحداث وتطورات على الصعيد العاملي، وخصوصاً 
في أوقات األزمات الكبي������رة العابرة للحدود اجلغرافية على 
غ������رار األزمة املالية األخيرة، مع األخذ بعني االعتبار الفجوة 
الزمنية التي غالباً ما تس������تغرقها اآلثار االنتش������ارية لفترات 
تعكس مدى اندماج وارتباط األس������واق م������ع بعضها البعض، 

فضًا عن مدى قدرة كل منها على استيعاب األزمة..

ه������ذا، وق������د عّمت اخلس������ائر خال ع������ام 2008 جميع 
األسواق التي يشتمل عليها مؤشر ستاندرد أند بورز وعددها 
)45( س������وقاً، )24( منها مصنفة كأس������واق متطورة والباقي 

)21( كأسواق ناشئة.

1 - األسواق املتطورة:
تف������اوت انخفاض املؤش������ر العام للش������ركات املدرجة في 
األس�����������واق املتط����ورة خ����ال ع�����������ام 2008 بني - 29.2 % 
)في اليابان( و - 69.9 % )في ايرلندة(. وجتاوز االنخف�����اض 
- 60 % في أس������واق س������ت دول تضم – إضافة إلى ايرلندة 
"– لوكس������مبرغ )- 64.3 %(، النمس������ا )- 65.3 %(، بلجيكا 

أســــــواق األســـــــهم العــــامليــــــــة
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)- 65.6 %(، النرويج )- 66.1 %( واليونان )- 66.5 %(. كما 
جت������اوز االنخفاض 50 % في أس������واق )12( دولة هي هولنده 
)- 50.4 %(، بريطاني������ا )- 50.9 %(، الدمنارك )- 51 %(، 
نيوزيلن����ده )- 52.5 %(، إيطالي�����ا )- 52.6 %(، س����نغ���افوره )- 
52.9 %(، السويد )- 53.2 %(، البرتغ���ال )- 53.5 %(، هونغ 

 كون�����غ )- 53.9 %(، اس�����تراليا )- 54.1 %( ك���وريا اجلنوبي�ة 
)- 55.9 %( وفنلنده )- 56.8 %(. وت�������راوح االنخف����اض بني   
- 29.2 % )في اليابان( و–49 % )في كندا( في األسواق املتطورة 
 للدول السبع الباقية وهي – إضافة إلى اليابان وكندا – سويسره 
)- 30.6 %(، اس������بانيا )- 42.8 %(، فرنس������ا )- 44.7 %( 

وأملانيا )- 47.6 %(.

2 - األسواق الناشئة:

أماّ فيما يتعلق باألسواق الناشئة، فقد تفاوت االنخفاض 
في املؤش������ر العام للش������ركات املدرجة فيم������ا بني – 15.8 % 
)في املغرب( و – 73.7 % )في روسيا(. وجتاوز االنخفاض 
– 60 % في أس������واق خمس دول هي – إضافة إلى روس������يا 

– اندونيس������يا )- 62.3 %(، تركي������ا )- 62.5 %(، هنغاري������ا 

)- 62.5 %( والهن������د )- 64.5 %(. كما جتاوز االنخفاض 
50 % في أس������واق سبع دول هي تايلند )- 50.7 %(، الصني 
)- 53.2 %(، الفلب������ني )- 55.5 %(، مصر )- 55.9 %(، 
األرجنت���������ني )- 56.2 %(، البرازي���ل )- 57.3 %( وبولن��ده 
)- 58.8 %(. وت������راوح االنخف������اض ب������ني – 41.1 % )في 
تش������يلي( و – 48.9 % )في تايوان( في األس������واق الناش������ئة 
لس������ب�����ع دول أخرى ه������ي – إضاف����ة إلى تش������يلي وتايوان – 
جن������وب إفريقيا )- 42.4 %(، البي������رو )- 42.7 %(، ماليزيا )- 
44.7 %(، املكس������يك )- 45.2 %( وتش������يكيا )- 46.9 %(. 
ولوحظ أن سوق األس������هم املغربي شهد أقل انخفاض ضمن 
األسواق الناشئة واملتطورة املشمولة في مؤشر ستاندرد أند 

بورز العاملي لعام 2008.

ثانيًا-  أداء القطاعات:

ش������هد عاما 2007 و 2008 تبايناً واضحاً في األداء من 
حيث التوزيع القطاعي ألنشطة الشركات املشمولة في مؤشر 
ستاندرد أند بورز. ففي حني شهدت ثمانية من أصل القطاعات 
العش������رة الرئيسية، كما يصنفها املؤشر، ارتفاعاً في متوسط 
مع������دل العائد خال ع������ام 2007، منيت جمي������ع القطاعات 
بخس������ارة كبي������رة خال ع������ام 2008. وكما ه������و متوقع، فإن 
القطاع املالي كان أكثر القطاعات تخييباً لآلمال، حيث واصل 
 معدل العائد الس������الب تدهوره من – 6.6 % عام 2007 إلى 
– 53.8 % في املتوس������ط معلناً بذلك عن أس������وأ النتائج في 

كا العام������ني. ويع������زى األداء األضعف في ه������ذا القطاع إلى 
الضغ������وط الكبيرة التي تعرض لها ف������ي أعقاب أزمة الرهن 
العقاري في شهر أغسطس 2007 وما أحدثته من ارتدادات 
وتداعي������ات خطي������رة على القط������اع املال������ي، وباألخص على 
الش������ركات املصرفية النش������طة في عملي������ات الرهن العقاري 
سواء بشكل مباش������ر من خال تقدمي القروض والتسهيات 
االئتمانية لتمويل هذا النش������اط، أو بش������كل غير مباشر من 
خال ارتباطها بعملي������ات “التوريق” التي كانت تتم مبوجبها 
إعادة هيكلة القروض وتوضيبها في مس������تندات وأوراق قابلة 
للتداول في األس������واق املالية العاملي������ة داخل الواليات املتحدة 
وخارجها. ويذكر أن القطاع املالي، حس������بما هو مصنف من 

شكل رقم )13(
أداء أسواق األسهم املتطورة والناشئة 

معدل العائد* ربع السنوي % 
2008 – 2007
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* العائد كما هو مقيم أصاًل بالدوالر األمريكي. 
أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستخلصة من التقارير 
الشهرية الصادرة عن ستاندرد أند بورز واملنشورة على موقعها 
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قبل س������تاندرد أند بورز ضمن إطار أس������واق األسهم العاملية، 

يضم شركات العقار إضافة إلى املصارف وشركات التأمني.

وإضافة إلى القطاع امل����الي، جت����اوز الع�����ائد الس���الب 

- 44 % خال عام 2008 في خمسة قطاعات أخرى هي 

املع����ادن وامل���واد األساس���ية )- 52.9 % مق�����ابل ع���ائد إيج���ابي 

 بواقع 32.7 % في الع����ام الس��������ابق(، والقط��اع الصناعي 

)- 46.5 % مقاب�������ل17.7 %(، وتك�ن������ولوجي����ا املعل�����وم����ات 

 )- 45.7 % مقابل 12.3 %( والسلع االستهاكية غير الضرورية 

ف������ي الع������ام الس������ابق(.   %  2.8  – مقاب������ل   %  45.2  -(

وكان القط������اع األق������ل تض������رراً نس������بياً هو قطاع ش������ركات 

 الرعاي������ة الصحية ال������ذي تراجع في������ه مع������دل العائد إلى 

- 24.4 % في ع�����ام 2008 مق����اب����ل مع����دل إيج����ابي بواق����ع 

"5.4 % في العام السابق، تاه قطاع السلع االستهاكية األساسية 

)- 26.3 % مقاب������ل 18.4 %(، ثم قطاع املرافق )- 33 % 

مقابل 21.8 %(  فقط������اع خدمات االتصاالت )- 39.2 % 

مقابل 25 %(.

جدول رقم )19(
أداء القطاعات الرئيسية

2008 – 2007

العائــــد* %القطـــــــــــــاع
20072008

- 53.8- 6.6املالي

- 32.752.9املعادن واملواد األساسية

- 17.746.5الصناعي

- 12.345.7تكنولوجيا املعلومات

- 45.2- 2.8السلع االستهاكية غير الضرورية

- 30.044.5الطاقة

- 25.039.2خدمات االتصاالت

- 21.833.0املرافق

- 18.426.3السلع االستهاكية األساسية 

- 5.424.4الرعاية الصحية

* مقيمًا بالدوالر األمريكي. 
مت ترتيب القطاعات تصاعديًا حسب درجة انخفاض العائد خالل 

عام 2008.
أعد هذا اجلدول استنادًا إلى البيانات املستخلصة من التقارير 

الشهرية الصادرة عن ستاندرد أند بورز واملنشورة على موقعها 
االلكتروني املشار اليه آنفًا.
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. 1 .www.imf.org وهي البيانات املستخرجة من القاعدة اإلحصائية املتاحة )كما في شهر أكتوبر 2008( على املوقع االلكتروني للصندوق

تش������مل الدول املتقدمة، حسب تصنيف صندوق النقد الدولي، كًا من كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة التي  2 .
زادت مساهمتها في الناجت احمللي اإلجمالي من 3.3 % عام 1998 إلى 3.7 % عام 2008.

( يأخذ بعني االعتبار فوارق األس������عار بني الدول على أساس  3 .PPP( إن احتس������اب الناجت احمللي اإلجمالي مبقياس تعادل القوة الش������رائية

مجموعة واسعة النطاق من املنتجات واخلدمات إلجراء مقارنات أكثر دقة بني هياكل االقتصادات املختلفة.

وهو تقرير World Economic Outlook لشهر إبريل 2008. 4 الصادر عن صندوق النقد الدولي واملنشور على موقعه االلكتروني املشار إليه أعاه.

من الناحية الفنية، يكون هناك ركود حينما يحدث معدل منو اقتصادي سلبي خال ربعني سنويني متتاليني، أي عندما يحدث انكماش  5 .

)باألرقام املطلقة( في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي خال ربعني سنويني متتاليني.

استخلصت جميع األرقام اخلاصة بسعر الفائدة الفدرالي والواردة في هذا السياق من البيانات الصحفية املتعاقبة والصادرة في حينها  6 .

www.federalreserve.gov :عن مجلس االحتياطي الفدرالي واملنشورة على موقعه االلكتروني

وردت هذه البيانات في تقرير “ملكتب اإلدارة وامليزانية”(Office of Management and Budget) . 7 التابع للبيت األبيض ضمن أوراق 

www.whitehouse.gov امليزانية للسنة املالية 2009. والتقرير منشور على املوقع االلكتروني للبيت األبيض

 ” ورد ذلك في تقرير لوكالة أسوشييتد برس، نقًا عما أعلنه “البيت األبيض”، ومت نشر التقرير بتاريخ 2008/7/29 على موقع “ياهو. 8

 http://biz.yahoo.com  :االلكتروني

9 . www.boj.or.jp :أعلن عن التخفيضني في املوقع االليكتروني لبنك اليابان

( دولة هي أملانيا، فرنس������ا، إيطاليا، اس������بانيا، هولنده، بلجيكا، النمسا، فنلنده، اليونان،  ضمت منطقة اليورو حتى نهاية عام 2007 )13. 10

البرتغال، ايرلنده، لكس������مبرغ وس������لوفينيا. ومع مطلع عام 2008، انضمت إلى املجموعة دولتان هما قبرص ومالطا لتصبحا العضوين 

الرابع عشر واخلامس عشر. وفي بداية عام 2009، انضمت سلوفاكيا لتصبح العضو السادس عشر.

ما لم يذكر غير ذلك، فإن البيانات الواردة في هذا الس������ياق )منطقة اليورو( مس������تخلصة من اإلحصاءات املتوفرة على املوقع االلكتروني  11 .

http: epp.eurostat.ec.europa.eu: (Eurostat) ملكتب اإلحصاء األوروبي

في بريطانيا من البيانات الصحفية املتعاقبة الصادرة عن  اس������تخلصت املعلومات الواردة في هذا السياق حول سعر الفائدة “الرسمي” . 12

www.bankofengland.co.uk :بنك انكلترة” واملنشورة على موقعه االلكتروني“

، كًا من كوريا  تضم هذه االقتصادات، التي يصنفها صندوق النقد الدولي ضمن مجموعة “االقتصادات اآلسيوية الصناعية اجلديدة”. 13

وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة. ويذكر أن اقتصادات “آسيا الصاعدة” تشمل، إضافة إلى هذه املجموعة، الصني ودول جنوب آسيا )مبا 

فيها الهند والباكستان وبنغاديش(، ودول آشيان اخلمس )اندونيسيا وتايلند والفلبني وماليزيا وفييتنام(.

 14 .Country and Regional :ورد ذلك في القسم اخلاص بآسيا الصاعدة من تقرير الصندوق الدولي الصادر في شهر إبريل 2008 حول

Perspectives واملنشور على املوقع االلكتروني للصندوق املشار إليه آنفاً.

ورد ذلك في القسم اخلاص بكومنولث الدول املستقلة من تقرير صندوق النقد الدولي املشار إليه أعاه. 15 .

ونشره  16 .“Unleashing prosperity….in Eastern Europe and the former Soviet Union”  :ورد ذلك في تقرير للبنك الدولي أصدره مؤخراً بعنوان

www.worldbank.org :في شهر مايو 2008 على موقعه االلكتروني

االلكتروني املشار إليه آنفاً. ورد ذلك في تقرير لوكالة االسوشييتد برس مت نشره بتاريخ 2008/7/30 على موقع “ياهو” . 17

الهوام�ش



مجموع املستوردات. وتخصم املستوردات ألنها مشمولة ضمناً داخل بنود االستهاك واالستثمار  صافي الصادرات = مجموع الصادرات – . 18

واإلنفاق احلكومي ويجب استثناؤها من الناجت احمللي ألنها في األساس ليست منتجاً محلياً وإمنا تشكل جزءاً من إنتاج بلدان املنشأ.

 وردت هذه التقديرات في بيان صحفي ملنظمة التجارة الدولية أصدرته في شهر ابريل 2008. 19 بعنوان    

www.wto.org ونشرته على موقعها االلكتروني world trade 2007, prospects for 2008

 وهو تقرير Global Development Finance الصادر عن البنك الدولي في شهر يونيو 2008. 20 واملنشور على موقعه االلكتروني املشار 

إليه آنفاً.

 وردت هذه البيانات في الفصل اخلامس من تقرير World Economic Outlook لش������هر إبريل 2008. 21 واملنش������ور على موقع الصندوق 

االلكتروني املشار إليه آنفاً.

العقد اآلجل للنفط، كغيره من عقود السلع اآلجلة أو عقود املستقبل (Futures contracts). 22 ، هو اتفاق قانوني ملزم لطرفني متعاقدين 

)بائع ومشتري( لبيع/ شراء كمية محددة من سلعة معينة )في هذه احلالة: النفط( بسعر محدد على أن يتم تسليم الكمية املتعاقد عليها 

في تاريخ محدد سلفاً يعرف بتاريخ التسليم أو تاريخ التسوية النهائي. وتعتبر بورصة ناميكس في نيويورك من أشهر األسواق التي تتم 

بها العقود اآلجلة للنفط.

واملنش������ور على موقع���ها  وه���������و تقري������ر Oil Market Report الص�����������ادر بتاري����خ 16 يناير 2008 ع������ن “وكالة الطاق��ة الدولي��ة” . 23

www.iea.org االلك���تروني

 وهي نش������رة IMF Survey  الصادرة في ش������هر ديس������مبر2007 متضمنة مقاالً بعنوان  ”..High Oil Prices“ . 24  منش������ور على موقعها 

www.imf.org/imfsurvey االلكتروني

اس������تخلصت هذه البيانات من إحصاءات إدارة املعلومات األمريكية التابعة لوزارة الطاقة األمريكية كما هي منش������ورة في ش������هر مارس  25 .

2009 على املوقع االلكتروني www.eia.doe.gov وما لم  يذكر غير ذلك حتديداً، فإن البيانات الواردة في هذا السياق )أسواق النفط 

العاملية( مستخلصة من اإلحصاءات املشار إليها.

الصادرة عن منظمة األوابك  نش������رت هذه الدراسة حتت عنوان “تقلبات أس������عار صرف الدوالر...” في مجلة “النفط والتعاون العربي” . 26

www.oapecorg.org العدد 125 )ربيع 2008( واملنشورة على موقعها االلكتروني -

 البيان������ات اخلاصة لعام 2008 وردت على ش������كل “تقديرات” في بيان صحفي أصدرته منظم������ة “أنكتاد” بتاريخ 2009/1/19. 27  حتت 

 ،www.Unctad.org ونشرته على موقعها االلكتروني Global Foreign Direct Investment Now In Decline.... 2008  عنوان

والبيانات األخرى مستخلصة من القاعدة اإلحصائية للمنظمة ذاتها واملنشورة على املوقع ذاته.

 وردت تلك التوقعات في البيان الصحفي الصادر بتاريخ 2008/1/8. 28 عن منظمة االنكتاد واملنشور على موقعها االلكتروني املشار إليه آنفاً.

وهو مؤش������ر  S&P/ City Group BMI Global. 29 الذي يعتبر املؤش������ر الرئيسي من املؤشرات العديدة التي تعدها مؤسسة ستاندرد أند 

بورز. ويغطي هذا املؤشر آالف الشركات التي ال تقل القيمة الرأسمالية السوقية لكل منها عن )100( مليون دوالر واملدرجة في األسواق 

املتطورة والناشئة املؤهلة )من شروط تأهلها، بني أمور أخرى، أن ال تقل القيمة السوقية اإلجمالية عن مليار دوالر(.

 وردت ه������ذه البيان������ات في البيان الصحفي الصادر عن س������تاندرد أند ب��ورز بتاريخ 6 يناير 2009. 30 واملنش����������ور على موقعه����ا االلكتروني 

www.standardandpoors.com كما وردت البيانات التفصيلية األخرى في التقارير الشهرية للمؤسسة املذكورة املنشورة حتت عنوان 

World by Numbers على املوق���ع ذات����ه.
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 متهيـــــــــــــد:

رغـــم أجـــواء الركـــود التـــي  بـــدأت تلقي بظاللهـــا القامتـــة اعتبارًا مـــن الربع األخيـــر لعام 2007 على املشـــهد 

االقتصـــادي العاملي الســـيما  في الدول الصناعية كما ســـبق تبيانه، متكنت اقتصـــادات املنطقة العربية عمومًا من 

اجتيـــاز العـــام املذكـــور ورمبا اجلزء األكبر من عام 2008 بأداء قوي، وذلك للمرة اخلامســـة علـــى التوالي منذ عام 

2003. إذ تشـــير البيانـــات املتوفـــرة حول مجمل األوضاع االقتصادية في أغلـــب دول املنطقة حتى عام 2007 إلى 

استمرار حركة النشاط االقتصادي بوتيرة عالية معززة بقوة الدفع ذاتها التي طاملا بقيت ألكثر من خمس سنوات 

متوالية تستمد زخمها من املكاسب النفطية املتزايدة لعدد من بلدان املنطقة. وكما أصبح معلومًا وملموسًا لدى 

اجلميع، فإن تلك املكاسب لم تقتصر على البلدان النفطية ذاتها فقط، وإمنا امتدت آثارها اإليجابية عبر احلدود 

اجلغرافية لتشمل سائر دول املنطقة...

غير أن قصة االزدهار هذه سرعان ما تشابكت أحداثها وازدادت هموم أبطالها. فإلى جانب التحديات التاريخية 

إن صـــح التعبيـــر، واملتمثلـــة بضعف البنية اإلنتاجية، والقدرة التنافســـية، وارتفاع معدالت البطالة ... ، شـــهد عام 

2007 موجة عالية من التضخم وارتفاع األسعار كادت جترف كل مكتسبات السنوات اخلمس املاضية. وقد استمرت 

هذه املوجة إلى مشـــارف منتصف 2008، لتنحســـر إلى حد بعيد، مفسحة في املجال أمام انعكاسات األزمة املالية 

العاملية وتداعياتها التي طالت - بدرجة أو أخرى - كافة االقتصادات العربية دون استثناء.

وحتـــى وقـــت إعداد هـــذا التقرير لم تتوفـــر بيانات مقارنة يعتّد بهـــا حول هذه االقتصادات فـــي ظل التطورات 

األخيرة الســـريعة. لذلك ســـيبقى عرضنا في هذا الســـياق فـــي معظمه محصورًا زمنيًا بحـــدود عام 2007، األمر 

الذي يجعله يبدو أحيانًا وكأنه مسبوق باألحداث والتطورات املستجدة، باستثناء “أسواق األوراق املالية” )الفصل 

السابع( التي توفرت عنها بيانات مقارنة لعام 2008. وعلى كل حال، نستطيع القول أن “ ترددات ” الزلزال املالي 

العاملـــي فـــي العالم العربي كانت أعنف وأكبر كلفة لدى االقتصادات العربية األكثر انفتاحًا على األســـواق العاملية. 

كمـــا يجـــب علينا أال ننســـى أّن العوامـــل احمللية وكفـــاءة اإلدارة االقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في احتواء انعكاســـات 

األزمة العاملية أو تضخيمها.



األداء العــــــــــــــام 

الــبـــــــاب األول
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حاف������ظ األداء االقتصادي للبل������دان العربية – كما يقاس 
ع������ادة مبعدل النمو للناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي)1( أو ما 
يعرف أيضاً مبعدل النمو االقتصادي – على مستواه املرتفع 
خال السنوات اخلمس األخيرة )2003 – 2007( متراوحاً 
بني 5.5 % - 6.8 %، وذلك باملقارنة مع ما كان عليه الوضع 
في السنوات اخلمس السابقة حيث لم يتجاوز متوسط النمو 
الس������نوي 3.9 %. بل إن التوقعات تنبئ باجتياز عام سادس 
من األداء الق������وي القتصادات املنطقة عبر عام 2008 حيث 
يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى  6.3 %، مواصًا مس������يرته 
بوتي������رة متس������ارعة من 5.5 % ع������ام 2005 إلى 5.7 % عام 

2006 ثم إلى 5.8 % عام 2007.

ويظه������ر النمو بصورة أكث������ر بروزاً، بطبيع������ة احلال، من 
خال تطور الناجت احمللي اإلجمالي االس������مي )2( الذي يتوقع 
أن تص������ل قيمته املقدرة باألس������عار اجلاري������ة عام 2008 إلى 
قرابة 2.4 تريليون دوالر. وعلى هذا األس������اس، يكون معدل 
النم������و خال األع�����وام األربعة املاض�������ية قد ت������راوح بني 18.2 % 
- 35.6 %. وسنظل نركز في هذا السياق على رصد تطورات 
النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي )باألسعار الثابتة 
- وليس باألس������عار اجلارية - لتحييد أثر التضخم(، وهو ما 
اصطلح عليه كأساس أكثر واقعية لقياس األداء االقتصادي 
العام كما ذكر آنفاً. وهنالك من الش������واهد والوقائع ما يؤكد 
بأن املكاس������ب النفطية املتزايدة خال السنوات األخيرة قد 
س������اهمت مس������اهمة فّعالة في متكني اقتصادات املنطقة من 
احملافظة – طيلة هذه املدة – على هذا املس������توى اجليد من 
األداء املس������تمر رغم األوضاع االقتصادية الصعبة املستجدة 
مؤخراً في مناطق رئيسية أخرى من العالم )راجع اجلزء األول 
م������ن هذا التقرير – االقتصاد العاملي(. وبينما مت اس������تخدام 
جانب من اإليرادات املالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط 
داخل الدول النفطية ذاتها لدفع عجلة النمو في اقتصاداتها 
الناش������ئة ضمن ما تس������مح به طاقاتها االستيعابية احملدودة، 
وج������د جانب آخ������ر منها أيض������اً طريق������ه إل������ى دول املنطقة 
املجاورة سواء على ش������كل استثمارات مباشرة وغير مباشرة 

أو مس������اعدات اقتصادية واجتماعية، أو من خال السياحة 
والسفر، فضًا عن حتويات العمالة الوافدة.

ولعبت ال������دول اخلليجية على وجه اخلصوص دوراً بارزاً 
في هذا اجلهد. وتش������ير البيانات املتوفرة إلى أن استثمارات 
هذه ال������دول املوجهة إلى الدول العربية األخرى خال الفترة 
2002 – 2006 ناه������زت )60( ملي������ار دوالر)3(. وفي غضون 
الفت������رة ذاته������ا، بلغ إجمالي املس������اعدات اإلمنائية امليس������رة 
واملقدمة من الدول اخلليجي������ة إلى باقي الدول العربية أكثر 
م������ن )14.6( ملي������ار دوالر)4(. أّم������ا حتوي������ات العمالة، فقد 
تضاعف������ت تقريباً من )15( مليار دوالر عام 2002 إلى نحو 

)29( ملياراً عام 2007)5(.

ويبدو أن الدول العربية املصدرة للنفط قد استفادت هذه 
املرة من جتاربها الس������ابقة باستخاص الدروس والعبر حول 
كيفية اس������تغال عوائدها النفطي������ة. إذ خافاً ملا حدث أثناء 
الطفرة النفطية في أواسط السبعينات وأوائل الثمانينات من 
الق������رن املاضي، حينما متت إع������ادة تدوير اجلانب األكبر من 
اإلي������رادات النفطية إلى الدول الصناعية من خال تس������ديد 
فاتورة االستيراد من السلع االستهاكية، عمدت الدول النفطية 

 األداء االقتصادي  ملجموعات الدول العربية الرئيسية

الفصل األول

جدول رقم )1(
معدالت النمو في الناجت احمللي اإلجمالي للبلدان العربية

2008 – 2005
% سنويًا

االسمياحلقيقي
20055.522.2

20065.718.2
* 20075.816.7
**20086.335.6

* تقديرات.
* * توقعات.

املصدر: صندوق النقد الدولي – اآلفاق االقتصادية اإلقليمية أكتوبر 
.2008
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في السنوات األخيرة إلى تبني سياسات اقتصادية تركز على 
توظيف أكب������ر قدر ممكن من اإلي������رادات النفطية محلياً عن 
طريق تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير 
البن������ى التحتية، وإقليمياً عن طري������ق العمل مع الدول العربية 
األخرى غير النفطية لتهيئة األجواء املشجعة على االستثمار 
فيها. ومما س������اعد على جن������اح هذا التوجه بش������قيه احمللي 
واإلقليمي، إقدام ع������دد متزايد من بلدان املنطقة على تنفيذ 
برام������ج اإلصاح االقتصادي. واس������تطاع تقرير صدر مؤخراً 
ع������ن البنك الدول������ي)6( أن يرصد خال الفت������رة إبريل 2006 
- يوني������و 2007 آثاراً إيجابية لواحد وعش������رين إصاحاً في 
عشرة بلدان عربية هي مصر )خمسة إصاحات(، السعودية 
)3(، الكوي������ت وتونس واملغرب وموريتانيا وفلس������طني )2 لكل 

منها(، األردن وسوريه وجيبوتي )إصاح واحد لكل منها(.

هذا، وهناك تفاوت واضح في األداء االقتصادي ملختلف 
ال������دول العربية كل على ح������دة. إذ تراوحت مع������دالت النمو 
لتسعة عشر بلداً عربياً توفرت عنها بيانات تقديرية مقارنة 
لعام 2007)7( بني 1 % في لبنان و 14.2 % في قطر. وقد 
جتاوز مع������دل النمو خال هذا العام 5 % في حوالي نصف 
هذه البلدان التي تض������م أربع دول خليجية )قطر، اإلمارات، 
البحرين وعمان( وأربع����اً إفريقية )مص����ر، الس������ودان، ليبي��ا 

إل������ى  إض���اف���������ة  وتون������������س( 
األردن. وت����������راوح معدل النمو 
ب������ني 2.1 % - 4.6 % ف������ي 
تسع دول )الكويت، السعودية، 
املغرب،  اجلزائ������ر،  س������ورية، 
جيبوت������ي  اليم������ن،  الع������راق، 
وموريتاني������ا(، ف������ي حني بقي 
بح������دود 1 % في دولة واحدة 

)لبنان(.

الدولي  البن������ك  ويصنف 
العربي������ة في ثاث  البل������دان 
مجموعات رئيس������ية)8(، تضم 
الفقي������رة  البل������دان  أواله������ا 
والغنية  الطبيعي������ة  بامل������وارد 
باألي������دي العامل������ة؛ وتش������مل 
الثاني������ة البل������دان الغنية بكل 
من املوارد الطبيعية واأليدي 
العامل������ة، ف������ي ح������ني تتكّون 
البلدان  من  الثالثة  املجموعة 

الغنية باملوارد الطبيعية واملس������توردة لأليدي العاملة. ووفقاً 
لهذا التصنيف، ياحظ أن املجموعات الثاث شهدت بعض 
التطورات املرحلية في أدائها االقتصادي العام منذ منتصف 
تس������عينات القرن املاضي. ففي حني كان������ت املجموعة ذات 
امل������وارد الطبيعية احملدودة واألي������دي العاملة الوفيرة تتقدم 
املجموعتني األخريني خال الفترة 1996 – 1999 من حيث 
س������رعة النمو بواقع 4.9 % س������نوياً في املتوسط، تراجعت 
خال فترة اخلمس سنوات الاحقة )2000 – 2004( إلى 
املوقع األخير لتحل محلها في املركز األول املجموعة الثالثة 
الغنية باملوارد الطبيعية واملس������توردة للعمالة مبعدل 5.1 % 
وإن متكنت املجموعة الثانية الغنية باملوارد وباأليدي العاملة 
م������ن حتقيق معدل مقارب خال الفترة ذاته���ا )5 %(. وفي 
الس������نوات الث������اث األخي������رة )2005 – 2007(، حافظت 
املجموع������ة الثالثة عل������ى موقعها كأس�����������رع املناطق الثاث 
من������واً مب��������ا يتراوح بي�����ن 5.8 % - 7.3 %، مع اس������تعادة 
املجموع������ة الثانية عام 2007 ملركزها الثاني بعد أن فقدته 

خال السنة السابقة لصالح املجموعة األولى.

ونع������رض فيما يل������ي ألداء االقتص������ادات العربية املنتمية 
للمجموعات الثاث ف������ي حدود املعلومات والبيانات املتوفرة 

شكل رقم )1(
تطور األداء االقتصادي في املنطقة العربية مبجموعاتها الرئيسية الثالث

2007 – 1996
)متوسط النمو السنوي في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي%(

   أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستقاه من تقارير البنك الدولي ، مع اإلشارة إلى أن بيانات 
“متوسط النمو للمنطقة” املستخدمة في هذا الشكل تختلف قلياًل عن البيانات املقابلة لألعوام 

2005 – 2008 والواردة في اجلدول رقم )1( ومصدرها صندوق النقد الدولي.
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عن عام 2007 مقارنة بالعام السابق.

أواًل- اقتصـــادات الـــدول الفقيـــرة باملـــوارد 
والغنية باأليدي العاملة:

تباط�������أ مع��������دل النم������و في ه������ذه املجموعة عام 
2007 إلى 5.4 % في املتوس������ط مقابل 6.3 % في 
العام السابق. وقد برز هذا التباطؤ بشكل خاص في 
املغرب بسبب موجة اجلفاف التي تعرض لها القطاع 
الزراعي للمرة الثانية خال )3( سنوات )كانت املرة 
األولى ع������ام 2005(. وكان من نتيجة ذلك أن تراجع 
معدل النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي إلى 
2.3 % بعد أن سجل خال عام 2006 رقماً قياسياً 
بواق������ع 8 %، وإن كان من املتوقع أن يس������تعيد زخمه 

ليبلغ نحو 5.5 % عام 2008.
م������ن ناحية أخرى، متّك������ن االقتصاد املصري من 
حتقيق منو قياسي يناهز 7.1 % عام 2007 يضاف 
إلى معدل النمو اجليد الذي أحرزه في العام السابق 
)6.8 %(، م������ع توقع محافظته على مس������تواه املرتفع 

ع������ام 2008 )7 %(. وق������د س������اهم القط������اع الصناعي غير 
النفط������ي مع قطاع التجارة الداخلية )جتارة التجزئة( بجانب 
كب�������ير من النمو. وعلى الرغ���������م من التوس������ع السري�������ع في 
الص�������������ادرات )15 % - 20 %(، بق������ي التوس������ع املقابل في 
املس�������توردات يسير بوتي������رة أس����رع )29 %( مما أثر سلبياً 
على مساهمة قطاع التجارة اخلارجية في منو الناجت احمللي 

اإلجمالي فضًا عن تأثيره املماثل على امليزان التجاري.

وفي تونس، تس������ارع معدل النمو من 5.3 % عام 2006 
إلى 6.3 % عام 2007 معززاً بقوة دفع من استهاك القطاع 
اخلاص واإلنف������اق احلكومي على البني������ة التحتية وتدفقات 
االس������تثمارات األجنبية املباش������رة التي ناهزت خال السنة 

األخيرة )3.8( مليار دوالر.

وحافظ معدل النمو القوي في األردن على مستواه خال 
العام������ني األخيري������ن )2006 – 2007( بواق������ع 6.3 % مع 
استمرار انس������ياب حتويات العمالة الوافدة املقدرة بحوالي 
)2.8( مليار دوالر، وإيرادات السياحة وتدفقات االستثمارات 

األجنبية املباشرة )1.7 ملياراً لكل منهما(.

هذا، ومما س������اعد على حتقي������ق النمو القوي في كل من 
مص������ر واألردن وتونس، مع التعويض جزئياً عن آثار اجلفاف 
الش������ديد في املغرب، التحس������ن في أداء صادراتها الس������لعية 
التي ازداد الطلب عليه������ا من قبل دول االحتاد األوروبي بعد 
توقيع »اتفاقية أغادير« للتج������ارة احلرة التي ميكن مبوجبها 

تراكم املنشأ بني الدول العربية األربع فيما يتعلق بصادراتها 
لاحتاد األوروبي، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار صرف 
العم������ات العربية مقابل العم������ات األوروبية، وعلى األخص 
اليورو واإلس������ترليني، مم������ا يجعل الص������ادرات العربية أكثر 

تنافسية في األسواق األوروبية.

وحافظ������ت جيبوتي خال العام������ني األخيرين )2006 – 
2007( على مستوى النش������اط االقتص��������ادي فيها بح�������دود 
4.8 % - 4.9 %، مع توقع حدوث مزيد من التحس������ن خال 
عام 2008 حيث ينتظر تسارع معدل النمو إلى 5 % في ظل 
التوسع في اإلنفاق اإلنشائي على امليناء وازدياد النشاط في 

منطقة التجارة احلرة للباد.
وبقي الوضع في لبنان خال عام 2007 غير مس������تتب. 
وم������ع ذلك، فإن االقتصاد اللبناني، بعد أن أخفق عام 2006 
ف������ي إحراز أي منو يذكر، متكن عام 2007 من كس������ر حلقة 
اجلم������ود بتحقيق بعض النمو ولو مبعدل متواضع يقدر بنحو 
1 %، مع توقع حتقيق معدل أعلى يناهز 3.5 % عام 2008 
في ظل انفراج األجواء السياس������ية العامة وحتس������ن املوس������م 
الس������ياحي. ومع أن االقتصاد اللبناني متكن في املاضي من 
التغل������ب على أزماته، إاّل أنه يحت������اج هذه املرة إلى الكثير من 
اجله������د للتعويض عن األضرار البالغ������ة الناجمة عن احلرب 
العدوانية املدمرة التي ش������نتها إس������رائيل علي������ه صيف عام 
2006. ووفقاً ملص������ادر البنك املركزي اللبنان������ي، فإن النمو 
املتراكم الذي مت حتقيقه على مدى السنوات الثاث األخيرة 

شكل رقم )2(
أداء* االقتصادات العربية الفقيرة باملوارد الغنية باأليدي العاملة

 2007 – 2006
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ل������م يتجاوز 5 %، بينما تدعو احلاجة إلى منو متراكم مبا ال 
يقل عن 20 %، وذلك للتعويض عما حلق بالباد من أضرار 

نتيجة لتلك احلرب)9(. 

ثانيًا-  اقتصادات الدول الغنية باملوارد وباأليدي 
العاملة:

خافاً ملا كان عليه الوضع العام في املجموعة األولى ذات 
املوارد احملدودة واأليدي العاملة الوفيرة، شهدت اقتصادات 
املجموعة الثانية ذات امل�وارد الغنية واأليدي العامل����ة الوفيرة 
تسارع��اً في متوس���������ط النم�����و من 4.5 % ع����ام 2006 إلى 
5.7 % عام 2007. ويعود هذا التسارع النسبي بشكل رئيسي 
إلى ارتفاع معدل النمو في اجلزائر، وهي أكبر الدول العربية 
ف������ي ه������ذه املجموعة من 1.8 % إل������ى 3 %. ومع ذلك يبقى 
معدل النمو في اجلزائر منخفضاً نس������بياً بس������بب استمرار 
االجت������اه الهبوطي في إنت������اج النفط والغ������از الطبيعي خال 
األعوام الثاثة األخيرة بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت عام 
2004 حينما س������جل اإلنتاج ارتفاعاً قياس������ياً بواقع 40 %. 
أّما القطاع������ات غير النفطية، فقد متكن������ت عام 2007 من 
حتقي������ق منو مرتفع وص������ل إلى 6 %. وقد ب������دأت احلكومة 
اجلزائري������ة أخيراً في تنفيذ برنامجها االس������تثماري الطموح 
ال������ذي طال انتظاره، والذي م������ن املقرر أن يتم مبوجبه إنفاق 
أكثر من )22( مليار دوالر على مشاريع اإلسكان واملواصات 
والزراعة. وقد أخذت البوادر اإليجابية لهذا البرنامج تظهر 
م������ن خال زيادة ف������رص التوظيف للق������وى العاملة في قطاع 

اإلنشاء واألنشطة املرتبطة به.
أّم������ا في البلدان العربية األخرى املنتمية لهذه املجموعة، 
فق������د تباطأ معدل النمو بدرجات متفاوتة، وإن بقي محافظاً 
على مس������تواه املرتفع نسبياً في بعضها مثل السودان التي لم 
يق������ل مع����������دل النمو فيها ع����ام 2007 ع������ن 10.8 % مقابل 
11.8 % في العام الس������ابق، وذلك بسبب استمرار املكاسب 

املتحققة من إيراداتها النفطية.
 من ناحية أخرى، لوحظ تراجع معدل النمو في موريتانيا 
إلى ما يق������در بنحو 2.1 % فقط بع������د أن حقق قفزة كبيرة 
ناه������زت 11.7 % في ع������ام 2006، وهو الع������ام الذي بدأت 
في������ه موريتانيا عمليات إنتاج النف������ط بكميات جتارية، إاّل أن 
النتائج فيما بعد لم تكن، على ما يبدو، باملس������توى الذي كان 
متوقع������اً خصوصاً وأن القطاع الزراعي املوريتاني قد تعرض 
عام 2007 ملوجة قاس������ية من اجلفاف التي كانت لها آثارها 
السلبية الواضحة على االقتصاد، شأنها في ذلك شأن املوجة 

التي ضربت القطاع الزراعي املغربي كما سبق تبيانه. 
كذل������ك تراجع معدل النمو االقتص������ادي في العراق من 
6.2 % ع������ام 2006 إلى 2.8 % عام 2007، وفي س������وريه 
من 5.1 % إلى 3.9 %، في حني تباطأ قليًا في اليمن من 

3.2 % إلى 3.1 %.

ثالثًا-  اقتصادات الدول الغنية باملوارد واملستوردة 
لأليدي العاملة:

تباط������أ معدل النمو ف������ي هذه املجموع������ة، التي 
تض������م الدول اخلليجي������ة العربية الس������ت إضافة إلى 
ليبي������ا، م������ن 6.2 % في املتوس������ط ع������ام 2006 إلى 
5.8 % ع������ام 2007، وإن بقي في مس������توى أعلى 
نس������بياً باملقارن������ة مع متوس������ط النم������و املقابل في 
املجموعت����������ني األخري�����ني )5.4 % في املجموع�����ة 
األولى و5.7 % في الثانية(. وتبني أن خمس������اً من 
أصل دول املجموعة السبع شهدت تباطؤاً في النم�و 
االقتصادي وهي الس������عودي�����ة التي تراج����ع مع����دل 
النم��و فيها من 4.3 % عام 2006 إلى 4.1 % عام 
2007، الكوي������ت )من 6.4 % إلى 4.6 %(، ليبي�����ا 
)م���ن 5.6 % إل��������ى 5.4 %(، عم�����ان ) من 7 % 
إلى 6.9 %( واإلم��������ارات )م��������ن 9.4 % إل�����ى 
7.7 %(. ويع������زى التباطؤ ف������ي النمو االقتصادي، 
الذي يقاس بنسبة التغير في الناجت احمللي اإلجمالي 

شكل رقم )3(
أداء* االقتصادات العربية الغنية باملوارد وباأليدي العاملة
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احلقيقي، إلى التوس������ع الكبير في املس������توردات والذي تفوق 
على التوسع املقابل في الصادرات رغم ارتفاع أسعار النفط، 
مما أثر سلبياً على مساهمة قطاع التجارة اخلارجية )صافي 

الصادرات( في توليد الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.

أّم������ا الدولت������ان األخري������ان، وهم������ا قط������ر 
والبحرين، فق������د واصل معدل النمو االقتصادي 
فيهم������ا ارتفاعه بوتيرة متس������ارعة. وجتلى ذلك 
بصورة خاصة في قطر الت������ي متكن اقتصادها 
من احملافظة على مركزه كأسرع االقتص������ادات 
العربي������ة وأعاها من������واً بواق������ع 14.2 % عام 
2007 مقابل 10.3 % في العام الس������ابق. وقد 
انفرد االقتص������اد القطري بتحقي������ق منو جتاوز 
مبعدله السنوي خال السنوات األربع األخ��ي���رة 
)2004 – 2007( 10 % مدف������وع������اً بالتوسع 
في اإلنفاق احلكومي املعزز باملكاس������ب الكبيرة 
املتحققة إليرادات النفط والغاز. وش������هد قطاع 
اإلنش������اءات اخلاصة بنقل الغاز الطبيعي املسال 
طفرة كبي������رة ارتقت بقطر إل������ى مصاف الدول 
الكبرى املص������درة لهذا النوع من الغاز الطبيعي. 
وم������ع أن االقتص������اد البحريني ش������هد هو اآلخر 
تسارعاً في معدل النمو من 6.5 % عام 2006 
إلى 6.6 % عام 2007، إاّل أن ترتيبه من حيث مستوى النمو، 
على صعيد الدول العربية ككل، بقي في املرك�ز اخلامس بع����د 
كل م����������ن قط������ر )14.2 %( واإلم�������������ارات )9.4 %(، ومص��ر 

)7.1 %(، وعمان )6.9 %(.

شكل رقم )4(
أداء* االقتصادات العربية

الغنية باملوارد واملستوردة لأليدي العاملة
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   أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستقاه من تقارير البنك الدولي.

0 5 10 15

قطر

اإلمارات

عمان

البحرين

ليبيا

الكويت

السعودية

2007
2006
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واص������ل الناجت احملل������ي اإلجمالي احلقيق������ي في املنطقة 
العربي������ة عبر عام 2007، وألكثر م������ن عقد من الزمن، منوه 
مبع������دل يفوق في املتوس������ط مع������دل النمو املقاب������ل في عدد 
الس������كان، مما انعكس إيجابياً على متوس������ط دخل الفرد في 
املنطقة. ففي حني اس������تمر النمو في الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي بوتيرة متس������ارعة من 3.6 % كمتوس������ط س������نوي 
للنص����ف الث��اني من العق������د املاضي )1996 – 1999( إلى 
4.9 % س������نوياً للنصف األول من العق������د احلالي )2000 – 
2004( ث������م إل������ى ما يت������راوح بني 5.7 % - 5.8 % س������نوياً 
للسنوات الثاث األخيرة )2005 – 2007(، بقي معدل النمو 
املقاب���ل في السك���ان طيل���ة الفت���������رات الث�������اث املذك����ورة 
بح������������دود 1.9 % - 2 %. وبذل������ك يكون مس������توى الدخل 
احلقيقي للفرد في املنطقة العربية عموماً قد ش������هد حتسناً 
نس������بياً ملحوظاً على مدار الس������نوات االثنتي عشرة املاضية، 
حيث وصل متوس������ط النمو خال الس������نوات الثاث األخي�������رة 
)2005 – 2007( إلى 3.8 % مقابل 1.6 % فقط كمتوس������ط 

سنوي للفترة 1996 – 1999 )انظر اجلدول رقم 2(.

ومع التس������ليم بوجود تفاوت واضح في مس������توى الدخل 

الفردي بني مختلف الدول العربية كما سنبني الحقاً في هذا 
السياق، إاّل أن ما مت إحرازه من حتسن نسبي خال السنوات 
املاضي������ة على صعيد املنطقة ككل، قد س������اعد نوعاً ما على 
تضيي������ق الفجوة في مس������توى الدخول ب������ني املنطقة العربية 
ومناطق العالم األخ������رى وعلى األخص املناطق النامية. ومن 
املرجح أن يكون ملث������ل هذا اإلجناز تأثيره اإليجابي من حيث 
حتس������ني املس������توى املعيش������ي في املنطقة العربية ككل. كما 
يُنتظر أن يكون ل������ه تأثيره اإليجابي أيضاً من حيث تخفيض 
مستويات الفقر الذي ما يزال قائماً في بعض الدول العربية 
بدرجات متفاوتة. ووفقاً آلخر تقرير صادر عن البنك الدولي 
حول “أوضاع الفقر في منطقة الش������رق األوس������ط وش������مال 
إفريقيا”)10(، فإنه لدى اس������تخدام مقياس خط الفقر العاملي 
عن������د مس������توى دوالر أمريكي واحد للف������رد الواحد في اليوم 
الواحد )أي مقياس الفقر املدقع(، فإن معدل انتش������ار الفقر 
ف������ي املنطقة البالغ 2.4 % من مجموع الس������كان يعتبر أدنى 
معدل من نوعه بني العديد من مناطق العالم مبا فيها أوروبا 
الش������رقيه وآس������يا وأمريكا الاتينية التي يتواجد فيها عدد 
من الدول ذات الدخول املتوس������طة. أّما في حالة اس������تخدام 
مقياس خط الفقر عند مس������توى دوالري������ن للفرد يومياً، فإن 
الترتيب النس������بي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا يتراجع 
إلى ثاني أدنى مس������توى. إذ بناء 
على هذا املقي������اس، فإن حوالي 
19.8 % م������ن س������كان املنطق������ة 
يعيش������ون ف������ي حالة م������ن الفقر 
)العادي( وهو ما يزيد قليًا عن 
املعدل املقابل في منطقة أوروبا 
وآسيا الوسطى. وقد أكد تقرير 
 ”2008 لع������ام  العاملي  “الرصد 
الص������ادر ع������ن البن������ك الدول������ي 
وصن������دوق النقد الدول������ي)11( أن 
منطقة الش������رق األوسط وشمال 
إفريقي������ا س������تتمكن م������ن حتقيق 

 متوسط دخل الفرد

الفصل الثاني

جدول رقم )2(
معدل النمو في نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في املنطقة العربية *

2007 – 1996
% سنويًا

1999 - 19962004 - 2000200520062007

الناجت احمللي اإلجمالي 
3.64.95.85.85.7احلقيقي

2.01.91.82.01.9عدد السكان

نصيب الفرد من الناجت 
1.63.03.93.83.7احمللي اإلجمالي احلقيقي

* مبا فيها إيران، ولكن باستثناء العراق، السودان، موريتانيا، الصومال وجزر القمر التي لم تتوفر بيانات 
مقارنة لها عن كامل السلسلة الزمنية.

املصدر: البنــك الدولي.
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أول األهداف اإلمنائية لأللفية )MDG( بتخفيض مستوى 
الفق������ر إلى النصف خال الفترة 1990 – 2015 ليصل إلى 
1.2 % بنهاية ه������ذه الفترة. وفي بيان توضيحي الحق)12( مت 
مبوجبه حتديث بعض املعلومات والبيانات الواردة في التقرير 
األصل������ي، مت تقدير عدد أولئك الذين يعيش������ون في املنطقة 
)مبا فيها إيران( حتت خط الفقر املدقع )أي من يعيش على 
أقل من دوالر واحد في اليوم( بحوالي )6.2( مليون شخص 
من أصل )879( مليوناً يعيش������ون بهذا املس������توى في البلدان 
النامية، أي ما نس������بته 0.7 %. وباستخدام املقياس اجلديد 
ملؤش������ر تفش������ي الفقر املدقع بعد تعديله مؤخراً ليصبح عند 
مس������توى 1.25 دوالراً للفرد )بدالً م������ن دوالر واحد(، يرتفع 
عدد الذين يعيشون بهذا املس������توى إلى )14( مليون شخص 
في منطقة الش������رق األوسط وش������مال إفريقيا من أصل نحو 
)1.4( ملي������اراً في مناط����ق العال������������م الن�����امية األخ������رى، أو 
نح������و 1 %. أّما في حال������ة تطبيق مقياس خط الفقر العادي 
)أي أقل م������ن دوالرين يومياً للفرد(، ف������إن الرقمني املقابلني 
يرتفعان إلى )58( مليون شخص من أصل نحو )2.6( ملياراً، 
أو 2.2 %. وحسب هذه البيانات املعدلة، يبقى وضع املنطقة 
العربية من حيث معدل انتش������ار الفقر “املدقع” هو األفضل 
ب������ني مناطق العالم الثالث األخرى، كم������ا يبقى ترتيبه الثاني 
بعد منطقة أوروبا الش������رقية وآسيا الوسطى من حيث معدل 

تفشي الفقر “العادي”.

هذا، ونتيجة لتباي������ن األداء في مختلف بلدان املنطقة 
العربية من حيث معدالت النمو في الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي من جهة ونسب الزيادة في عدد السكان من جهة 
أخ������رى، كان هنالك تباين مقابل فيما طرأ على متوس������ط 
الدخل الفردي احلقيقي له������ذه البلدان خال عام 2007 
مقارنة بالعام السابق. ولوحظ أن مجموعة بلدان املنطقة 
املنتجة للنفط متكنت من حتقيق منو متس������ارع نس������بياً في 
متوسط الدخل احلقيقي للفرد، حيث ارتفع متوسط نصيب 
الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للمجموعة ككل 
بنسبة 3.8 % عام 2007 مقابل 3.7 % في العام السابق. 
أّم������ا مجموعة البلدان غير املنتجة للنفط، فقد تباطأ فيها 
معدل منو الدخل احلقيقي للفرد من 4.3 % إلى 2.2 %. 
وفي احملصلة النهائية لعام 2007، اشتركت كل من مصر 
)وهي دولة منتجة للنفط( وتونس )وهي دولة غير نفطية( 
في حتقيق أعلى معدل للنمو في متوسط الدخل احلقيقي 

للف������رد بواقع 5.2 % لكل منهما، تلتهم������ا عمان )4.6 %(، 
فالبحري������ن )4.5 %(، ثم قطر )3.7 %(، واألردن )3.6 %(، 
وليبيا )3.4 %(. وفي املقابل، تعرض متوسط دخل الفرد 
احلقيقي في بلدين عربيني لتقلص باألرقام املطلقة ترتب 
عليه ح���دوث من��و س���������لبي خ���ال الع�����ام املذك�������ور بواق����ع 

جدول رقم )3(
معدل النمو في الدخل احلقيقي للفرد*

في البلدان العربية
2007 – 2006

% سنويًا

20062007البلـــــــدان

3.73.8املنتجة للنفط* * 

2.10.5اإلمارات

4.44.5البحرين

3.51.5اجلزائر

1.81.6السعودية 

2.11.5سوريه

- 0.3- 4.0العراق

5.14.6عمان

5.43.7قطر

4.02.4الكويت

3.63.4ليبيا

4.95.2مصر

0.20.1اليمن

4.32.2غير املنتجة للنفط

3.93.6األردن

4.35.2تونس

3.23.2جيبوتي

- 0.2- 1.3لبنان

6.71.3املغرب

3.83.7املجمــــــــــــوع**

*  وهو نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي.
* * مبا فيها إيران ولكن باستثناء العراق.

مت إدراج البلدان في كل من املجموعتني النفطية وغير النفطية 
حسب الترتيب األبجدي.

املصدر: البنك الدولي.
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- 0.3 % ف������ي الع�����������راق و- 0.2 % ف������������ي لبن�����ان، وإن 
ح�����������دث حتسن نس��������بي ف����ي كليه�م���ا ع���ن ع������ام 2006 
)- 4 % في الع����راق و – 1.3 % في لبنان(. أّما في البلدان 
األخرى )اليمن، اإلم������ارات، املغ������رب، سوري������ه، اجلزائر، 
السعودية، الكويت، وجيبوتي(، فقد تراوحت معدالت النمو 

املقابلة ب������ني 0.1 % و 3.2 % )انظر اجلدول رقم 3(.

واس������تناداً إلى آخ������ر التقديرات املتوف������رة حول الناجت 
احملل������ي اإلجمالي االس������مي وعدد الس������كان ف������ي البلدان 
العربية)13(،  يكون متوس������ط دخل الف������رد العربي )مجموع 
الناجت احمللي اإلجمالي االسمي مقسوماً على مجموع عدد 
السكان( قد ناهز )5062( دوالراً خال عام 2007، بزيادة 
23.1 % عن العام الس������ابق. وش������ملت الزيادة في متوسط 

الدخل الفردي ثمانية عش������ر بلداً من أصل التس������عة عشر 
التي توفرت عنها بيان������ات مقارنة، وإن كان ذلك بدرجات 
متفاوت������ة وصلت إلى ما يعادل 25.3 % في البحرين بينما 
لم حتدث زي������ادة تذكر في جيبوتي. والواقع أن متوس������ط 
دخل الفرد قد ارتفع عام 2007 بأكثر من 10 % في أكثر 
من نصف البل������دان العربية موضوع البحث )10 بلدان من 
أص������ل 19(، في حني تراوحت نس������بة االرتفاع املقابلة بني 

4.4 % - 9.7 % في ستة بلدان أخرى.

وف������ي احملصلة النهائي������ة لعام 2007، يكون مس������توى 
الدخل الفردي العربي بأس������عار السوق )أي نصيب الفرد 
من الن������اجت احملل������ي اإلجمالي االس������مي( قد ت������راوح بني 
)924( دوالراً أمريكي������اً في اليم������ن و)73111( دوالراً في 
قطر التي تص������درت القائمة، تلته������ا دول اخلليج اخلمس 
األخرى بدءاً بالكويت بواقع )42800( دوالراً لتحل بذلك 
مح������ل اإلمارات التي انتقلت إلى املرك������ز الثالث مبا يعادل 
)42846( دوالراً، تبعته������ا البحري������ن )24750 دوالراً(، ثم 
عمان )15704(، والسعودية )15444(. وحلت في املركز 
الس������ابع ليبيا مبا قيمته )9279( دوالراً كمتوسط للدخل 
الفردي، تبعتها لبنان )5780 دوالراً(، فاجلزائر )3991(، 
ثم تون������س )3301(، واألردن )2754(، واملغرب )2370(، 
والع������راق )2077(. وتراوح نصيب الفرد من الناجت احمللي 

جدول رقم )4(
متوسط دخل الفرد باألسعار اجلارية*

في البلدان العربية
2007 – 2006

نسبة دوالر أمريكيالبلـــــــدان
التغير% 20062007

658757311111.0قطر 

379624284612.9الكويت

388804280010.1اإلمارات

197502475025.3البحرين

14769157046.3عمان

14730154444.8السعودية

8416927910.3ليبيا

553757804.4لبنان

3468399115.1اجلزائر

300933019.7تونس

251827549.4األردن

2141237010.7املغرب

1719207720.8العراق

170417442.3سوريه

1449169316.8مصر

1005124223.6السودان

100010000.0جيبوتي

9319330.2موريتانيا

8849244.5اليمن

4112506223.1املتوسط العام

* وهو نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي االسمي. وقد مت 
احتسابه في »الغرفة« بتقسيم الناجت احمللي اإلجمالي االسمي 

على مجموع عدد السكان.
املصدر: صندوق النقد الدولي: للبيانات اخلاصة باإلمارات 

والسودان وموريتانيا.
البنك الدولي: للبيانات اخلاصة بباقي البلدان العربية.

اإلجمالي االسمي بني )1000– 1744( دوالراً في سوريه 
ومصر والسودان وجيبوتي، في حني بقي أقل من )1000( 

دوالر في موريتانيا واليمن )انظر اجلدول رقم 4(.
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تنضم أعداد متزايدة منها إلى سوق العمل العربي.
م������ن ناحية أخرى، فإن������ه على الرغم من حتّس������ن معدل 
البطال������ة نوعاً ما في املنطقة العربية عموماً خال العش������رة 
أع������وام األخيرة، غير أن ه������ذا املعدل ما ي������زال األعلى )أي 
األس������وأ( بني مناطق العالم الرئيس������ية األخ������رى. ففي حني 
انخف�����������ض مع������دل البطالة من 11.7 % ع����������ام 1997 إلى 
10.9 % عام 2007  كمتوس������ط للبلدان العربية في ش������مال 
إفريقيا ومن 13 % إلى 11.8 % في بلدان الشرق األوسط 
األخرى، بقيت املتوسطات املقابلة في مناطق العالم األخرى 
محصورة عند مستويات أقل )أي أفضل( لتتراوح عام 2007 

 العمالة والبطالة

الفصل الثالث

ما يزال الوضع الس������ائد في أسواق 
العم������ل العربي������ة عموم������اً يش������كل أحد 
تواجهها  الت������ي  الرئيس������ية  التحدي������ات 
اقتصادات املنطقة، وذلك رغم التحسن 
النسبي الذي أمكن إحرازه مؤخراً بهذا 
الش������أن في ظل استمرار حركة النشاط 
االقتص������ادي بوتيرة س������ريعة على مدار 
الس������نوات اخلمس األخيرة كما س������بق 
تبيان������ه )راجع الفص������ل األول اخلاص ب� 

“األداء االقتصادي .....”(.
العمل  تقديرات منظم������ة  وحس������ب 
الدولية، واصل معدل التوظيف )نس������بة 
ع������دد العامل������ني إلى ع������دد الس������كان( 
ارتفاعه خال العقد األخير من 46 % 
عام 1997 إل������ى 50.1 % عام 2007 
كمتوس������ط لبلدان الشرق األوسط ومن 
43.7 % إل������ى 45.3 % لبلدان ش������مال 
إفريقيا)14(. ومع ذلك، فإن هذا املستوى 
م������ن التوظيف على صعي������د اقتصادات 
املنطقة ككل يبقى متواضعاً إذا ما قورن 
باملس������تويات املقابلة ف������ي مناطق العالم 
الرئيسية األخرى، حيث تتراوح معدالت 
التوظي������ف عام 2007 بني 54.1 % في 
دول االحتاد السوفياتي سابقاً )باستثناء 
ت�����ل������ك املنضم����ة لاحت������اد األوروبي( و 
71.9 % في دول شرق آسيا، علماً بأن 
املعدل الوس������طي للعال������م كك�����ل يناه�����ز 

61.7 % )أنظر اجلدول رقم 5(.
ويب������دو أن زي������ادة ف������رص العم������ل الناجمة عن التوس������ع 
االقتصادي القوي السيما في السنوات اخلمس األخيرة، لم 
تكن كافية الس������تيعاب مجمل قوة العمل املتزايدة في املنطقة 
العربية بوتيرة أس������رع منها ف������ي املناطق األخرى. فقد تراوح 
متوس������ط النمو السنوي في قوة العمل العربية خال العشرة 
أعوام املاضية )1997 – 2007( بني 3.3 % )لبلدان شمال 
إفريقيا( و 4.9 % )لبلدان الش������رق األوسط(، متفوقاً بذلك 
على املتوس������طات املقابلة ملناطق العال������م األخرى. ولعل ذلك 
يعتبر مؤش������راً على ارتفاع نس������بة الفئة العمرية الشابة التي 

جدول رقم )5(
معدالت التوظيف في املنطقة العربية مقارنة مبناطق العالم الرئيسية األخرى

%

املنطقــــــــة
متوسط النمو معدل التوظيف)1(

السنوي لقوة العمل 
2007 - 1997 19972007

43.745.33.3شمال إفريقيا)2( 

46.050.14.9الشرق األوسط)3( 

53.754.10.6االحتاد السوفياتي سابقا)4( 

58.256.72.4جنوب آسيا

املتقدمة مبا فيها االحتاد 
األوروبي

56.256.40.7

59.060.02.4أمريكا الاتينية والكاريبي

67.266.42.5جنوب شرق آسيا والباسيفيكي

69.168.13.0جنوب الصحراء اإلفريقية

74.971.91.0شرق آسيا

62.661.71.7العالــــــــم

)1( نسبة عدد العاملني إلى عدد السكان.
)2( تضم: تونس، اجلزائر، ليبيا، مصر، املغرب، والسودان.

)3( تضم: األردن، اإلمارات، البحرين، السعودية، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، 
فلسطني )الضفة والقطاع(، اليمن، وإيران.

)4( تضم دول وسط وجنوب شرق أوروبا )باستثناء الدول املنضمة إلى االحتاد األوروبي(، ودول 
الكومنولث املستقلة.

ُأعد هذا اجلدول من واقع البيانات املتوفرة لدى منظمة العمل الدولية واملنشورة على موقعها 
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بني 3.3 % في دول شرق آسيا و 8.5 % في كل من أمريكا 
الاتينية ودول االحتاد السوفياتي سابقاً، علماً بأن املتوسط 
العامل������ي بقي بح������دود 6 %، أي ما يقرب م������ن نصف املعدل 
الوسطي للبلدان العربية. ومما يجعل وضع البطالة املرتفعة 
أص������ًا في املنطقة العربي������ة أكثر خط������ورة ارتفاعها بدرجة 
أكبر في الفئة العمرية الش������ابة، حيث وصل متوس������ط معدل 
البطالة ضمن هذه الفئة عام 2007 إلى 24.5 % في بلدان 
ش������مال إفريقيا و 23.8 % في البلدان األخرى في املنطقة، 
علماً بأن املتوسط املقابل في شرق آسيا على سبيل املثال ال 

يتجاوز 6.9 %.
وإضاف������ة إلى تواضع مع������دل التوظي������ف وارتفاع معدل 
البطال������ة في البل������دان العربي������ة باملقاييس العاملية حس������ب 
تصنيف منظمة العمل الدولية كما س������بق تبيانه، فإن نس������بة 
املنخرطني في الق������وة العاملة العربية )أي مجموع من يعمل 
فعلي����������اً أو يبحث ع������ن عمل( إلى مجموع من هم في س������ن 
العم���ل )Labour Force Participation Ratio(  تعتبر األدنى 
عاملياً بذات املقاييس، حيث لم تتجاوز هذه النس������بة 50.9 % 
في شمال إفريقيا و 56.8 % في البلدان العربية األخرى، في 
حني تصل النس������بة املقابلة للعالم في املتوسط إلى 65.6 %. 
ويعكس ه������ذا األداء املتواضع، وفقاً لبيانات املنظمة املذكورة، 
الفرص احملدودة نس������بياً واملتاحة للم������رأة مقارنة بالرجل في 
املنطقة. ووفقاً ملا ورد في تقرير أصدرته املنظمة مؤخراً حول 

اجتاه������ات التوظيف العاملية للمرأة)15(، ف������إن معدل التوظيف 
للمرأة في املنطقة العربية )نس������بة ع������دد العامات إلى عدد 
الس������ك�����ان( ه����و األدنى في العال������م، حي�����ث تراوح هذا املعدل 
عام 2007 ب�����ني 21.9 % كمتوس�����ط لبل���دان شمال إفريقيا 
و28.1 % لبل������دان املنطق�����ة العربية األخ������رى، باملقارنة م���ع 
49.1 % كمتوس������ط للعال������م. م������ن ناحية أخرى، ف������إن معدل 
البطال������ة املقابل للنس������اء العربيات هو األعل������ى عاملياً، حي����ث 
تراوح في املتوسط بني 16.2 % و 15.6 % للمنطقة العربية 
باملقارنة مع 6.4 % للعالم ككل. وال يختلف الوضع كثيراً فيما 
يتعلق بنسبة النساء املنتميات لقوة العمل )أي العامات فعلياً 
أو الباحث������ات عن عمل( إلى مجموع من هّن في س������ن العم����ل، 
حيث تنحصر ه����ذه النس������ب����ة ب���ني 26.1 % - 33.3 % في 
املنطق������ة العربية، ف������ي حني تصل إل������ى 52.5 % على صعيد 

العالم ككل.
م������ن ناحية أخرى، وفي اجلانب األقل خطورة في س������وق 
العم������ل العرب������ي مقارنة بأس������واق العمل في مناط������ق العالم 
األخ������رى، فإن املنطق������ة العربي������ة تتميز عن غيره������ا، وعلى 
األخص عن مناطق العالم النامية، باالنخفاض النس������بي في 
معدالت الفقر بني صفوف القوى العاملة. ويبرز ذلك بصورة 
واضحة في حاالت الفقر “الش������ديد” كما تصنفه املنظمات 
الدولي������ة )البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية(، حيث أن ما 
يعادل 1.6 % فقط )أو ما ال يزيد عن 900 ألف ش������خص( 

شكل رقم )5(
معدالت البطالة في املنطقة العربية

مقارنة مبناطق العالم األخرى

)1( تضم: األردن، اإلمارات، البحرين، السعودية، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطني )الضفة والقطاع(، اليمن، وإيران.
)2( تضم: تونس، اجلزائر، ليبيا، مصر، املغرب، والسودان.

)3( تضم دول وسط وجنوب شرق أوروبا )باستثناء الدول املنضمة إلى االحتاد األوروبي(، ودول الكومنولث املستقلة.
www.ilo.org :ُأعد هذا اجلدول من واقع البيانات املتوفرة لدى منظمة العمل الدولية واملنشورة على موقعها االلكتروني
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أن املنخرط������ني فعلياً في صفوف الق������وة العاملة في املنطقة 
العربية ما يزالون يحظون في غالبيتهم مبس������تويات معيشية 
أفضل نس������بياً، مقارن������ة بأقرانهم في معظ������م مناطق العالم 
األخ������رى – على األقل م������ن حيث الوقوع ف������ي بوتقة “الفقر 
املدقع” باملقاييس املتع������ارف عليها دولياً للدخل الفردي مبا 
يع������ادل دوالراً واح������داً في اليوم )عّدل ه������ذا املقياس مؤخراً 

ليصبح بواقع 1.25 دوالراً للفرد(.
ومع ذلك، فإن إحدى التحديات الرئيس������ية التي تواجهها 
االقتص������ادات العربية عموماً تبقى متمثلة مبدى قدرتها على 
توفي������ر الفرص الازمة لتوظيف مجمل ق������وة العمل احلالية 
مع ما سينضم إليها مستقبًا من األعداد املتزايدة للقادمني 
اجلدد إلى سوق العمل. ويبدو أن معدالت النمو االقتصادي 
الت������ي مت حتقيقها حتى اآلن، رغم حتس������نها، ل������م تكن كافية 
حتى اآلن للتغلب على هذا التحدي. وما يزال هناك ش������وط 
طوي������ل أمام اقتصادات املنطقة لك������ي تتمكن من التغلب على 
هذه املعضلة. وحس������ب تقديرات البنك الدولي)16(، فإن عدد 
الوظائف املطلوب إيجادها على مدى السنوات العشر املقبلة 
ال يق������ل ع������ن )100( مليون وظيف������ة، أي حوالي ضعف عدد 
الوظائف احلالية، وذلك ملواكبة القادمني اجلدد لسوق العمل 
مع اس������تيعاب قوة العم������ل الراهنة )مبا فيه������ا العاطلني عن 
العم������ل(. ورغم ما تنطوي عليه ه������ذه التقديرات من صعوبة 
ضمني������ة إليجاد احلل املطلوب في ظل املعطيات القائمة، إاّل 
أن البنك الدولي أورد في مناسبة أخرى أخباراً مشجعة نوعاً 
م������ا في هذا الصدد يهمنا هنا، بحكم االختصاص، تس������ليط 
الضوء عليها ألنها تتحدث عن اإلمكانات الكامنة في فعاليات 
القطاع اخلاص العربي للمساهمة اإليجابية في هذا الشأن، 
وذلك إذا ما أتيحت له الفرص املناسبة وبيئة العمل اجلاذبة 
لتفعي������ل دوره الكامل وإطاق إمكاناته الكامنة... فقد الحظ 
املسؤولون املعنيون في البنك الدولي)17(، من خال متابعتهم 
ألداء االقتص������ادات العربية على م������دى العقود املاضية وعلى 
األخص في أسواق العمل، أن القطاع اخلاص كان وراء معظم 
فرص العمل التي مت اس������تحداثها وتهيئتها خال الس������نوات 
األخيرة مبا حققه من نش������اط متواصل وحيوية متجددة في 
تلك االقتصادات. ويعتبر ذلك تط������وراً حديثاً هاماً بدأ يبرز 
منذ تس������عينات القرن املاضي حينما أخ������ذ عدد متزايد من 
بل������دان املنطقة يقدم على تبن������ي وتطبيق برامج اإلصاحات 
الهيكلي������ة في اقتصاداته، وذلك خافاً مل������ا كان عليه الوضع 
في العقدين الس������ابقني حينما كان القطاع العام مصدراً شبه 
وحي������د خللق فرص العمل في غالبية بلدان املنطقة. من هنا، 
فإن القط������اع اخلاص ميثل قوة محركة جديدة للمضي قدماً 
ف������ي خلق الوظائف إذا ما أتيحت ل������ه الفرص الضرورية كي 
يقوم بدوره في تس������يير عجلة االقتصاد وتوفير فرص العمل 

في ظل بيئة العمل املشجعة واإلصاحات الهيكلية البناءة.

من إجمالي قوة العمل في بلدان شمال إفريقيا يعيلون أسراً 
يعيش أفرادها بحدود دوالر واحد يومياً باملتوسط لكل فرد، 
وذلك ف������ي عام 2007. وهذا املعدل هو األدنى )أي األفضل 
نس������بياً( بني مجموعات الدول النامي������ة األخرى التي يتراوح 
املع������دل املقابل فيها بني 1.9 % لبلدان االحتاد الس������وفياتي 
س������ابقاً و 53 % للبلدان اإلفريقية غي������ر العربية، علماً بأن 
متوس������ط املعدل العامل������ي يناهز  16.4 %. أّم������ا في البلدان 
العربي������ة األخرى )غير اإلفريقية(، فق������د بقي املعدل املقابل 
حتى عام 2002 قريباً من مثيله لبلدان شمال إفريقيا ولكنه 
ارتفع في ع������ام 2007 إلى 4.2 ليجد منافس������اً له في بلدان 
االحتاد السوفياتي سابقاً التي متكنت في السنوات األخيرة 
من حتقيق إجنازات مش������هودة في هذا الشأن حيث انخفض 
معدل الفق�����ر “الش������ديد” في طبقته������ا العاملة إلى 1.9 % 
في عام 2007، أو إلى قرابة ثلث املس������توى الذي كانت عليه 
قبل عش������ر س������نوات )5.8 % ع������ام 1997(. وهك������ذا يتأكد 

جدول رقم )6(
معدل الفقر “الشديد”)1( في املنطقة العربية

مقارنة مبناطق الدول النامية 
% من إجمالي قوة العمل

19972007املنطقــــــــة

2.61.6شمال إفريقيا)2( 

2.44.2الشرق األوسط)3( 

5.81.9االحتاد السوفياتي سابقا)4( 

11.68.0أمريكا الاتينية والكاريبي

18.88.7شرق آسيا

24.113.4جنوب شرق آسيا

53.333.0جنوب آسيا

57.453.0جنوب الصحراء اإلفريقية

24.216.4العالــــــــم

)1( على أساس أن الدخل الفردي لألسر التي يعيلها العامل ال 
يتجاوز دوالرًا واحدًا.

)2( تضم: تونس، اجلزائر، ليبيا، مصر، املغرب، والسودان.
)3( تضم: األردن، اإلمارات، البحرين، السعودية، سورية، العراق، 

عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطني )الضفة والقطاع(، اليمن، 
وإيران.

)4( تضم دول وسط وجنوب شرق أوروبا )باستثناء الدول املنضمة 
إلى االحتاد األوروبي(، ودول الكومنولث املستقلة.

ُأعد هذا اجلدول من واقع البيانات املتوفرة لدى منظمة العمل 
www.ilo.org :الدولية واملنشورة على موقعها االلكتروني
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 التضخــــــــــــــم

الفصل الرابـع

لعـــل مـــن أبرز القضايـــا التي قفزت مؤخـــرًا إلى الواجهة 
علـــى مســـرح األحـــداث فـــي املنطقـــة العربية هـــو التضخم. 
ومـــع أن التوســـع امللحوظ الذي شـــهدته اقتصـــادات املنطقة 
عمومـــًا خالل الســـنوات اخلمـــس املاضية، كما ســـبق تبيانه، 
أدى إلـــى توليـــد بعـــض الضغـــوط التضخميـــة في عـــدد من 
هـــذه االقتصـــادات، إاّل أن مـــا حدث مؤخرًا مـــن تطورات بهذا 
اخلصـــوص علـــى الصعيـــد العاملـــي كان لـــه تأثيـــره الواضـــح 
علـــى بـــروز “ظاهـــرة التضخم” كأحـــد التحديات الرئيســـية 
لبلـــدان املنطقة ككل. فقد ألقت موجة ارتفاع أســـعار الســـلع 
بوجـــه عام، واألولية والزراعيـــة والغذائية منها بوجه خاص، 
بأعبائهـــا الثقيلة على مختلف بلدان املنطقة، وذلك بســـبب 
انكشـــاف اقتصاداتهـــا، ولـــو بدرجـــات متفاوتـــة، علـــى العالم 
اخلارجـــي، حيـــث يتــــــــــــم اســـتيـــــــراد معظـــم احتياجاتهـــــــــا 
مـــن بلـــدان أخـــرى. وورد في أحـــــد تقارير البنـــــك الدولي أن 
حــــــــوالـــي 60 % مـــن فاتـــورة االســـتيراد للعديد مـــن بلدان 
املنطقـــة معرضة لألخطار الكامنـــة فيما يجري من تطورات 
غيـــر مواتية في أســـواق الســـلع العاملية)18(. ويســـتخلص من 
تقرير آخر للبنك املذكور أن بلدان اخلليج، على سبيل املثال 
تســـتورد كل احتياجاتها تقريبًا من املواد الغذائية األساسية، 
وأن اليمـــن تســـتورد 80 % من احتياجاتها مـــن احلبوب)19(. 
ويذكـــر أن املـــواد الغذائيـــة تشـــكل في الـــدول العربيـــة مكونًا 
رئيســـيًا ملؤشر أســـعار املستهلك الذي يســـتخدم عادة لقياس 

التضخم.

ووفقاً ألحدث البيانات املتوفرة في هذا الشأن)20(، واملبنية 
على أس������اس التغيرات الس������نوية في مؤشر أسعار املستهلك، 
فإن املتوسط العام ملعدل التضخم في املنطقة العربية واصل 
ارتفاعه من 5.9 % عام 2005 إلى 7 % عام 2006 ثم إلى 
9 % ع������ام 2007، مع توقع اس������تمرار ارتفاعه إلى 10.4 % 
في عام 2008. وجتدر اإلش������ارة إلى ان املعدل املقابل خال 
الفترة 1998 – 2002، أي قبل بداية موجة االرتفاع األخيرة 
في أس������عار السلع، لم يتجاوز 5 % س������نوياً في املتوسط، بل 
إنه كان بالسالب، أي أن األسعار كانت متيل نحو االنخفاض، 

ف������ي عدد م������ن البلدان ومنه������ا عمان )- 0.3 % كمتوس������ط 
 سنوي(، السعودية )- 0.7 %(، البحرين )- 0.8 %(، سوريه 

)- 1.1 %( ، وليبيا )- 3.1 %(.

وش������مل االجتاه الصعودي األخي������ر في معدالت التضخم 
كاف������ة البلدان العربية خاصة في الع������راق حيث تراوح معدل 
التضخم خال األعوام الثاث������ة األخيرة )2005 – 2007( 
بني 30.8 % - 53.2 %. وفي الدول اخلليجية، بدا واضحاً 
في الس������نوات األخيرة أن الضغوط التضخمية أخذت تخرج 
عن طوقها بعد أن ظلت لفترة طويلة حتت الس������يطرة دون أن 
تتمخ������ض عنها مضاعفات كبيرة على األس������عار. والواقع أن 
ثاثاً من هذه الدول )عمان والس������عودية والبحرين( ش������هدت 
خ������ال الفترة 1998 – 2002 انخفاضاً فعلياً في املس������توى 
العام لألس������عار كما س������بقت اإلش������ارة إليه. وقد برز االجتاه 
التضخم������ي املتصاعد، الذي ش������هدته ال������دول اخلليجية في 
اآلونة األخيرة، بشكل خاص في كل من قطر واإلمارات اللتني 
يُتوقع أن يصل معدل التضخم فيهما عام 2008 إلى 15 % 
و 12.9 %. كما برز هذا االجتاه أيضاً في عدة بلدان عربية 
أخرى تتصدرها، إضافة إلى العراق وقطر واإلمارات، اليمن 
والسودان واألردن التي يُنتظر أن يتراوح معدل التضخم فيها 

خال هذا العام بني 15.8 % - 17.2 %.

وفي عام 2007، جتاوز معدل التضخم 10 % في خمسة 
بلدان عربية هي العراق )30.8 %(، قطر )13.8 %(، اليمن 
)12.5 %(، اإلم������ارات )11.1 %(، ومص������ر )11 %(. ومن 
املتوقع أن تنضم إلى هذه املجموعة عام 2008 س������بعة بلدان 
أخرى هي الس������ودان )16 %(، األردن )15.8 %(، موريتانيا 
)12.5 %(، ليبي������ا )12 %(، الس������عودية )11.4 %(، عمان 
)11.2 %(، ولبنان )10.9 %(. وبذلك يكون معدل التضخم 
قد جتاوز حاجز ال������� 10 % في حوالي ثلثي البلدان العربية 
التي توفرت عنها بيانات مقارنة )12 دولة من أصل 19(. أّما 
في البلدان الس������بعة األخرى، فمن املتوقع أن تتراوح معدالت 
التضخ�����م املقابل�������ة خال ع�������ام 2008 بني 3.9 % للمغرب 
و9 % للكويت )انظر اجلدول رقم 7(. وجتدر اإلشارة إلى أن 
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مستويات التضخم املتوقعة عام 2008 ستسجل أرقاماً غير 
مسبوقة منذ سنوات عديدة في جميع البلدان العربية تقريباً 
باستثناء العراق الذي تباطأ معدل التضخم فيه نسبياً خال 
العام������ني اآلخرين )2007 – 2008( وإن بقي في مس������توى 

مرتفع لم يقل عن 15.9 % منذ عدة سنوات.

وكما سبقت اإلش������ارة إليه، فإن ظاهرة التضخم - وهي 
ظاه������رة عاملية - قد برزت مؤخراً لتش������كل إحدى التحديات 
الرئيس������ية التي تواجهها بلدان املنطقة العربية، وذلك نتيجة 
لتضافر عدة عوامل خارجية ومحلية ميكن تلخيصها بارتفاع 
أس������عار السلع املستوردة التي تعتمد عليها بلدان املنطقة إلى 
ح������ٍد كبير في تلبية احتياجاتها، وارتفاع الطلب احمللي الكلي 
الناجم عن التوسع امللحوظ الذي شهدته اقتصادات املنطقة 
في السنوات األخيرة. ومع ذلك فإن هنالك بعض الدالئل التي 
تشير إلى إمكانية إنحسار هذه الظاهرة على الصعيد العاملي 
واحلد من آثارها الضارة على الصعيد احمللي، وذلك في ضوء 
االجتاه الهبوطي احملتمل بأسعار السلع في األسواق العاملية 
من جهة، وفي ظل السياس������ات احلكومية املتبعة في عدد من 
بل������دان املنطقة الحتواء الضغوط التضخمية من جهة أخرى. 
وهنا ال بد من التأكيد على ضرورة التنس������يق بني السياسات 
النقدية واملالية في هذه البلدان لكي يتحقق النجاح املنش������ود 
في معاجلة هذه املش������كلة. وعل������ى الصعيد اإلقليمي العربي، 
فإن الض������رورة تقتضي أيضاً تضافر اجله������ود ملواجهة هذا 
التحدي م������ن خال زيادة التعاون فيم������ا بينها بهدف حتقيق 
األمن الغذائي وتقلي������ل االعتماد على العالم اخلارجي لتلبية 
االحتياجات العربية من السلع الرئيسية، وفي مقدمتها املواد 
الغذائية التي تش������كل مكوناً رئيس������ياً من مكونات التضخم. 
ويذك������ر أن ال������دول العربية تواجه عجزاً في مختلف الس������لع 
الغذائية مبا فيها احلبوب واحملاصيل الزراعية األخرى. وهنا 
ن������ود أن نضم صوتنا إلى صوت االحتاد العام للغرف العربية 
الذي طالب ف������ي أحد تقاريره األخيره)21( ب������أن تبدأ البلدان 
العربية بإعادة هيكلة سياس������اتها الزراعية ملراعاة املتطلبات 
لزيادة االس������تثمار في الزراعة املستدامة للقضاء على الفقر 
ومواجه������ة التغيرات املناخية، وتكوين صناديق لدعم الزراعة 
في املجاالت املس������موحة في إطار منظم������ة التجارة العاملية، 
وخصوصاً “الصندوق األخضر” الذي يتيح سلة متنوعة من 

الضمانات واألمان االجتماعي للمنتجني وللمستهلكني.

جدول رقم )7(
معدالت التضخم* في البلدان العربية

 2008 - 2005
 %

2005200620072008

11.818.212.517.2اليمن

8.57.28.016.0السودان

37.053.230.815.9العراق 

3.56.35.415.8األردن

8.811.813.815.0قطر

6.29.311.112.9اإلمارات

12.16.27.312.5موريتانيا

2.91.46.212.0ليبيا

8.84.211.011.7مصر

0.62.34.111.4السعودية

1.93.45.911.2عمان

5.64.110.9- 0.7لبنان

4.13.15.59.0الكويت

3.13.55.08.1جيبوتي

7.210.44.78.0سوريه

2.04.53.15.1تونس

2.62.23.44.5البحرين

1.62.53.64.3اجلزائر

1.03.32.03.9املغرب

5.97.09.010.4املتوسط

* متثل متوسط التغير السنوي في مؤشرات أسعار املستهلك.
مت ترتيب الدول تنازليًا حسب معدل التضخم املتوقع لعام 

.2008
املصدر: صندوق النقد الدولي.
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التجارة اخلارجية العربية

الفصل األول

تسير حركة التجارة اخلارجية في بلدان املنطقة العربية، 
بشقيها التصديري واالستيرادي، جنبًا إلى جنب مع احلركة 
املوازية في النشـــاط االقتصادي العام، شـــأنها في ذلك شـــأن 
مثيالتهـــا فـــي دول ومناطق العالم األخـــرى. وكما هو معلوم 
اقتصاديًا، فإن أرقام التجارة اخلارجية لكل دولة تشـــكل أحد 
املكونـــات الرئيســـية للناجت احمللي اإلجمالي الذي يســـتخدم 
عادة لقياس مســـتوى النشـــاط االقتصادي فـــي تلك الدولة، 

وذلك وفقًا للمعادلة االقتصادية املعروفة: 

النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي = االســـتهالك + االســـتثمار + 
اإلنفـــاق احلكومـــي + صافي الصـــادرات )مجمـــوع الصادرات 

ناقصًا مجموع املستوردات(.

وهكذا، واصل������ت حركة التجارة اخلارجية في البلدان 
العربية مس������يرتها بخط������ًى متوازية مع اجتاه������ات النمو 
االقتصادي في هذه البلدان بصورة عامة. ويستخلص من 
البيانات املتوفرة لدى صندوق النقد الدولي)22(، أن القيمة 

اإلجمالي������ة للصادرات العربية من الس������لع واخلدمات عام 
2007 ارتفعت بنس������بة 45.3 %  لتبل������غ نحو )1297.2( 
مليار دوالر، في حني ارتفعت قيمة املس������توردات السلعية 
واخلدمية بنسبة أقل )31 % ( لتصل إلى )852.3( ملياراً. 
وقد أدى منو الصادرات خال العام املذكور مبعدل أسرع 
من معدل النمو املقابل في املستوردات إلى ارتفاع األهمية 
النس������بية لصافي الصادرات ف������ي الناجت احمللي اإلجمالي 
إلى 22.1 %  مقابل 16.3 %  في العام الس������ابق )انظر 
اجلدول رقم 8(. وقد س�����������اهم ذلك في تس������ارع متوسط 
معدل النمو في الناجت احمللي اإلجمالي االس������مي للبلدان 
العربية من 16.7 % عام 2007 إلى 35.6 % عام 2008، 
وفي النات���ج احملل������ي اإلجمال��ي احلقيقي من 5.8 % إلى 
6.3 % )راجع الباب األول من اجل�زء الثاني لهذا التقرير 
- األداء العام لاقتصاد العربي(. وبرز تسارع النمو بشكل 
خاص في الصادرات النفطية السيما خال السبعة أشهر 
األولى من العام 2008 حيث س������جلت أسعار النفط في 
األس������واق العاملية أرقاماً قياسية بلغت ذروتها في شهر 

يوليو.

ونظراً لعدم توفر بيانات كافية ومقارنة عن اجلانب 
املتعل������ق باخلدمات من التج������ارة اخلارجية العربية، فإن 
عرضنا في هذا الس������ياق س������يظل مقتصراً على جانب 
السلع، الذي ما يزال على كل حال يشكل اجلانب األكبر 
واألكثر تأثي������راً في تكوي������ن القيمة اإلجمالي������ة للتجارة 
اخلارجي������ة العربية. ويس������تخلص من البيان������ات القليلة 
املتوف������رة في هذا الش������أن أن قيمة الصادرات الس������لعية 
تشكل نحو 88 %  من إجمالي قيمة الصادرات العربية، 
في حني تشكل قيمة الصادرات اخلدمية النسبة املتبقية 
)12 %()23(، علم��������اً بأن النس���������بتني املقابلتني للتج���ارة 

العاملي����ة تبلغ����ان نح���و 80 %  و 20 %  على التوالي.

جدول رقم )8(
صادرات ومستوردات السلع واخلدمات العربية *

2008 – 2007

20072008البيــــــــــان

893.01297.2الصادرات )مليار دوالر(

650.6852.3املستوردات )مليار دوالر(

242.4444.9صافي الصادرات )مليار دوالر(

أهميتها النسبية في الناجت احمللي 
اإلجمالي )%(

16.322.1

*  تشمل بيانات 19 بلدًا عربيًا، باستثناء الصومال، جزر القمر، وفلسطني 
)الضفة والقطاع(.

أعد هذا اجلدول واحتسبت نسبُه استنادًا إلى البيانات املستخلصة من 
امللحق اإلحصائي املرفق بتقرير صندوق النقد الدولي حول الشرق األوسط 

ووسط آسيا الصادر في شهر أكتوبر 2008.
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أواًل- التجارة السلعية العربية:

تش������ير أحدث البيانات املنشورة من ِقبَل مراجع اجلامعة 
العربية)24(، إلى أن الصادرات العربية من الس������لع والبضائع 
واصل������ت منوها عام 2007 لتس������جل رقماً قياس������ياً جديداً 
بواق������ع )784.7( مليار دوالر. إاّل أن معدل النمو خال العام 
املذكور ش������هد، وللس������نة الثانية على التوالي، تباطؤاً نس������بياً 
حينما تراجع إلى ما يعادل 16.1 % مقابل 19.4 % في عام 
2006، وذلك بعد أن قطع رحلة من الس������ير بخطًى متسارعة 
طيلة األعوام الثاثة السابقة )2003 – 2005( حيث بلغت 
مع������دالت النم������و 27.6 % ، 31.9 %  و 37.9 %  بالتتابع. 
وفي اجلانب املقابل من التعامل التجاري للبلدان العربية مع 
العالم اخلارجي، واصلت املس������توردات السلعية مسيرتها في 
النمو لتصل ع������ام 2007 إلى نحو )508( مليار دوالر، ولكن 
بوتي������رة مختلفة نوعاً ما عن مس������يرة منو الص������ادرات. فقد 
تعرض معدل النمو الس������نوي في املس������توردات لتذبذب أكبر 
خال فترة اخلمس������ة أعوام املذكورة. فبع������د أن ارتفع معدل 
منو املس������توردات من 13.6 % ع������ام 2003 إلى 34.2 % عام 

2004، انخف����������ض ف������ي العام����ني التاليني إل������ى 20.3 % ث�����م 
إل���������ى 14.4 %، ليع�����اود ارتفاع���ه خ���������ال ع���ام 2007 إل����ى 
32.8 %، وهو مس�����������توى يتج�����اوز ض���ع�ف املس���������توى املق���ابل 
للص����ادرات )16.1 %(، وذل������ك خافاً ملا كان عليه الوضع في 
األعوام الس����ابقة باستثناء عام 2004. وم���ع ذل���ك، ل���وحظ أن 
متوسط معدل من����و الص����ادرات خال الفت���رة 2003 – 2007 
)26 %( بق��ي أعل���ى قلي���ًا من املتوسط املق����ابل للمستوردات 

.)% 25.1(

ومما س������اعد عل������ى حدوث االرتف������اع الكبي������ر في قيمة 
املس������توردات خال عام 2007، زيادة حدة االجتاه الصعودي 
في أس������عار العديد من الس������لع ف������ي األس������واق العاملية وفي 
مقدمتها املواد الغذائية والنفط وغيره من السلع األولية التي 
تدخل في إنتاج الس������لع املصنعة ورفع أسعارها أيضاً، فضًا 
عن انخفاض س������عر صرف الدوالر وتأثي������ره على رفع قيمة 
املس������توردات لدى تقييمها به. وكان من نتيجة ذلك أن تراجع 
الفائض في امليزان التجاري السلعي العربي عام 2007 إلى 
نح������و )277( مليار دوالر، وذلك ألول م������رة منذ عام 2003 
)أنظر الش������كل رقم 6(. وغني عن البيان أن معظم 
البلدان العربية املصدرة للنفط تتمتع بفوائض في 
موازينه������ا التجارية، في ح������ني أن البلدان األخرى، 
وغالبيتها غير منتج������ة للنفط، تعاني من عجوزات 

في هذه املوازين.

ويس������تخلص من البيانات املتوفرة لدى مصادر 
اجلامعة العربية املش������ار إليها آنفاً حول )20( دولة 
عربي������ة توفرت عنها بيان������ات مقارنة حول جتارتها 
اخلارجية، أن امليزان التجاري عام 2007 كان في 
حال������ة فائض لنصف عدد هذه ال������دول، بينما كان 
في حالة عجز للنصف اآلخر. وتصدرت السعودية 
قائم������ة دول “الفائض” مبا يع������ادل نحو )143.3( 
ملي������ار دوالر، تلته������ا اإلم������ارات )59.8 ملياراً(، ثم 
الكوي������ت )40.1 ملياراً(، فاجلزائر )34.2 ملياراً(، 
وليبيا )24 ملياراً(. وجاءت قطر في املركز السادس 
بفائض يناه������ز )16.9( ملي������ار دوالر، تلتها عمان 
)13.5 ملياراً(، ثم العراق )7.4 ملياراً(، فالبحرين 
)2.3 ملياراً(، وأخيراً الس������ودان التي بلغ الفائض 

في ميزانها التجاري )91.8( مليون دوالر.

شكل رقم )6(
امليزان التجاري السلعي العربي

2007 - 2003
)مليار دوالر (

)1( على أساس فوب.
)2( على أساس سيف.

أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستقاة من إحصاءات التقرير االقتصادي 
العربي املوحد لعام 2008.
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أماّ قائمة دول “العج������ز” التجاري، ففي مقدمتها مصر 
التي زادت قيمة مستورداتها السلعية عن صادراتها السلعية 
عام 2007 مبا يعادل نحو )18.8( مليار دوالر، تلتها املغرب 
بعجز جت������اري يناهز )16.9( ملياراً ثم األردن )9.3 ملياراً(، 
فلبن������ان )9 ملي������ارات(، وتونس )3.9 ملي������اراً(، واليمن )3.1 
ملياراً( وسورية )ملياران(. وتراوح العجز في امليزان التجاري 
للدول الثاث املتبقية ب������ني )335( مليون دوالر في جيبوتي 
و )807.4( مليون������اً في موريتانيا، مروراً بالصومال )568.5 

مليوناً(.

ونعرض فيما يلي بش������يء م������ن التفصيل لكل من الصادرات 
واملس������توردات الس������لعية العربية حسب الهيكل الس������لعي، وأداء 
البل������دان العربية في جانبي التصدير واالس������تيراد، إضافة إلى 
الشركاء التجاريني الرئيسيني في كا اجلانبني، وذلك في ضوء 
البيانات املتاحة في هذا الشأن حتى وقت إعداد هذا التقرير.

1 - الصادرات:

أ- الهيكل السلعي

يتكون التصنيف الرئيسي املتعارف عليه دولياً فيما يتعلق 
بالهيكل السلعي للتجارة العاملية من ست مجموعات رئيسية، 
إضافة إلى مجموعة س������ابعة تضم الس������لع األخرى املتفرقة 
وغير املصنفة في املجموعات الرئيس������ية. وحتى عام 2007 
لم تشهد هذه املجموعات تغيرات هيكلية في ترتيبها من حيث 
أهميتها النسبية في إجمالي الصادرات العربية، وإن حدثت 

بعض التغيرات اجلزئية في حصصها منذ عام 2004.

فق������د اس������تمرت مجموع������ة الوق������ود املعدن������ي، مبا فيه 
النف������ط، بتعزيز مركزها عام 2007 كأكبر املجموعات بدون 
منازع، وذلك من خال مواصل������ة زيادة حصتها من إجمالي 
الص������ادرات العربية إل������ى 76.6 %  مقاب������ل 71.0 %  في 
ع������ام 2004. وحتققت هذه الزيادة ملجموعة الوقود املعدني 
على حس������اب املجموعات األخرى املصنفة والتي انخفضت 
حصصه������ا جميعاً بدرجات متفاوت������ة دون أن يؤثر ذلك على 
ترتيبها النسبي. إذ احتفظت مجموعة املصنوعات مبوقعها، 
كثاني أكبر مجموعة، وإن تراجعت حصتها من 14.2 %  عام 
2004 إلى 11.8 %  عام 2007. كما احتفظت املجموعات 
األخ������رى بترتيبه���ا وانخفضت حصصها م������ن 4.2 %  إلى 
4.0 %  ملجموع������ة اآلالت ومعدات النقل، ومن 4.1 %  إلى 

3.6 %  للمنتج������ات الكيماوي������ة، وم������ن 3.1 %  إلى 2.2 %  
لألغذي�����ة واملشروب�������ات، ومن 2.6 %  إلى 2.1 %  للمواد 
اخلام، في حني بقيت حص���ة السل����ع األخرى غير املصن���ف����ة 
تتراوح بني 0.7 % - 0.9 %. وميكن تفس������ير هذه التغيرات 
النس������بية التي حدثت خ������ال تلك الفت������رة لصالح مجموعة 
الصادرات العربية من الوقود املعدني على حساب مجموعات 
الصادرات الس������لعية األخرى مبا حققته الصادرات النفطية 
من املكاسب الناجمة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار النفط 
في األسواق العاملية، ما أدى في احملصلة النهائية إلى ارتفاع 
قيمة الصادرات النفطية مبعدل أعلى من معدل ارتفاع قيمة 

الصادرات األخرى غير النفطية.

ب - أداء البلدان العربية املصدرة:

تفاوتت قيمة الصادرات الس������لعية العربية عام 2007 
حسب بلدان املنش������أ بني ما يعادل نحو )75( مليون دوالر 
جليبوتي و )233.4( ملياراً للس������عودية التي حافظت على 
موقعها املتصدر للقائمة مبا يعادل نحو 30 %  من إجمالي 
الص������ادرات البالغ )784.7( ملياراً. وكما هو متوقع، ظلت 
الدول النفطية الرئيس������ية األخرى حتتل املراكز الس������بعة 
التالي������ة تتقدمها اإلمارات مبا قيمته )180.9( مليار دوالر 

جدول رقم )9(
الهيكل السلعي للصادرات العربية

2007 – 2004

املجموعــــــــة
% من اإلجمالــي

2004200520062007

71.074.775.175.4الوقود املعدني

14.212.811.611.8املصنوعات

4.23.64.14.0اآلالت ومعدات النقل

4.13.24.03.6املنتجات الكيماوية

3.12.82.42.2األغذية واملشروبات

2.62.22.12.1املواد اخل��ام

0.80.70.70.9سلع أخرى غير مصنفة

100.0100.0100.0100.0اإلجمالــــي

لعام  اإلجمالي  من  حصصها  حسب  تنازليًا  املجموعات  ترتيب  مت 
.2007

املصدر: التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2008.
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وما نس������بته 23 %  من اإلجمالي، تلته������ا الكويت )63.7 
ملي�������������اراً أو 8.1 %(، ث��������م اجلزائ�������������ر )60.2 ملي�����������اراً 
أو 7.7 %(، فليب����������ي������ا )44.5 ملي������اراً أو 5.7 %(، وقطر 
)37.8 م���لي�����اراً أو 4.8 %( والع������راق )36.4 م���لي����اراً أو 
4.6 %(،  وعم������ان )25.6 ملياراً أو 3.2 %(. وجاءت مصر 
في املركز التاسع وبلغت قيمة صادراتها )24.4( مليار دوالر 
أو ما يعادل 3.1 %  من اإلجمالي، تلتها تونس )15.2 ملياراً 

جدول رقم )10(
الصادرات السلعية للبلدان العربية*

2007 – 2004
)مليار دوالر(

2004200520062007البلـــــــــدان

125.7180.1210.5233.4السعودية

91.0117.3145.6180.9اإلمارات

30.147.058.663.7الكويت

32.246.354.760.7اجلزائر

17.428.839.344.5ليبيا

18.725.827.037.8قط�ر

23.727.330.536.4العراق

13.418.721.625.6عم�ان

12.316.120.624.5مصر

10.110.612.015.2تونس

9.911.212.714.6املغرب

7.610.312.313.8البحرين

4.88.09.911.6سوريه

3.84.86.38.9السودان

4.15.66.75.3اليمن

3.23.64.14.5األردن

1.71.92.32.8لبنان

0.60.60.91.0بلدان أخرى** 

410.3566.0675.6784.7اإلجمالــــي

* على أساس فوب.
** تضم موريتانيا، الصومال، جيبوتي.

مت ترتيب املجموعات تنازليًا حسب قيمة الصادرات لعام 2007.
املالحق  مــن  املستخلصة  البيانات  إلــى  اســتــنــادًا  اجلـــدول  هــذا  أعــد 

اإلحصائية للتقرير االقتصادي العربي املوحد.

أو 1.9 %(، ثم املغرب )14.6 ملياراً أو 1.8 %(، فالبحري�������ن 
)13.8 ملي����������اراً أو 1.7 %(، وس���������وري�����ه )11.6 ملي�����اراً أو 
1.5 %(، السودان )8.8 ملي�������اراً أو 1.1 %( واليم�������ن )5.3 
ملي���اراً أو 0.7 %(، . وتراوحت قيمة الصادرات في البلدان 
العربية اخلمس������ة األخرى بني )75( مليون دوالر جليبوتي و 
)4.5( ملي�������������اراً ل������ألردن أو 1.1 %  م������ن اإلجمالي للبلدان 

اخلمسة مجتمعة.

وعلى صعيد األداء السنوي لصادرات البلدان العربية كٍل 
على حدة، لوحظ أن الغالبي������ة العظمى لهذه البلدان حققت 
عام 2007 من������واً إيجابياً ف������ي صادراتها، باس������تثناء اليمن 
ال������ذي تعرض���ت ص���ادراته خال الع������ام املذك���ور النخف���اض 
بواقع 21 % بعد أن متكن في األعوام اخلمسة السابقة من 
حتقيق منو ناهز 19 % كمتوس������ط س������نوي. ولم يقل معدل 
من������و الصادرات خال عام 2007 عن 10 % في )16( بلداً 
عربي������اً. وكانت أعل������ى معدالت النمو له������ذا العام من نصيب 
الس������ودان الذي وصل معدل النمو ف������ي صادراته إلى قرابة 
42 %، مع������ززاً بذلك املس������توى املرتفع نس������بياً الذي أمك���ن 
حتقيقه خال الس������نوات اخلم����س الس������ابقة وال������ذي ناه����ز 
40 % كمتوسط سنوي. ويعزى هذا األداء اجليد للصادرات 
السودانية بش������كل رئيسي إلى املكاسب النفطية املتحققة مع 
اس������تغال كميات متزايدة من الثروة النفطية املكتش������فة في 
وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعات مطردة في األسواق 
املالي������ة العاملية. وحلت قطر ف������ي املركز الثاني محققة خال 
عام 2007 من������واً في صادراتها بواق������ع 40.1 %، تلتها في 
املركزين الثال������ث والرابع جيبوتي والصوم������ال اللتان أحرزتا 
منواً كبيراً نسبياً يناهز 36.4 % و 27.6 % في صادراتهما 
املتواضع������ة والتي لم تتجاوز )75( ملي������ون دوالر جليبوتي و 
)375( مليوناً للصوم������ال. وجاءت تونس في املركز اخلامس 
حيث ارتفعت قيمة صادراتها عام 2007 بنس������بة 26.4 %، 
تلته������ا اإلمارات )24.3 %(، ثم لبن������ان )23.4 %(، فالعراق 
)19.2 %(، ومصر )19 %(، وعمان )18.6 %(، وس������ورية 
)17.8 %(، واملغرب )15 %(، وليبيا )13.3 %(، والبحرين 
)11.8 %(، والس������عودية )10.9 %(. وتراوحت معدالت منو 
ص������ادرات كل م������ن اجلزائر والكوي������ت واألردن بني 10 % - 
8.6 %. ولم يتجاوز معدل النمو ف������ي الصادرات املوريتانية 
0.5 %. وكان������ت اليمن الدولة العربية الوحيدة التي تعرضت 
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شكل رقم )7(
أهم الشركاء املستوردين من البلدان العربية

2007

أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستخلصة من التقرير 
االقتصادي العربي املوحد لعام 2007.
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صادراته������ا عام 2007 النخفاض باألرق������ام املطلق����ة جت���اوز 
21 % )بالس������الب(، بعد أن حققت خال الس������نوات اخلمس 

السابقة منواً سنوياً ناهز 19 % في املتوسط.

ج - الشركاء الرئيسيون:

ل������م تطرأ منذ س������نوات عديدة تغي������رات جوهرية مؤثرة 
على ترتيب الش������ركاء الرئيس������يني اخلمس������ة املستوردين من 
البلدان العربية ككل. إال أن عام 2007 شهد بعض التغيرات 
امللحوظ������ة في حصص هؤالء الش������ركاء صع������وداً في حصة 
أحدهم، وهو الصني، على حساب حصص الشركاء اآلخرين 
األربعة املتمثلني باالحتاد األوروبي واليابان والواليات املتحدة 
األمريكية والدول العربي������ة ذاتها )الصادرات البينية(، وذلك 

باملقارنة مع حصصهم املقابلة في العام السابق.

 فق������د حافظ االحتاد األوروبي عل������ى املركز األول كأكبر 
مس������تورد للس������لع العربية مبا قيمته )143.7( مليار دوالر، إاّل 
أن حصته م������ن إجمالي الص���ادرات العربي����������ة تراجع�����ت إلى 
18.3 %  مقاب������ل 22.1 %  في العام الس������ابق. كما احتفظت  
اليابان، مبركزه������ا الثاني مبا يعادل نحو )89.5( مليار دوالر، 
وتراجع������ت حصتها إلى 11.4 مقابل 13.7 % ، ش���������أنها في 
ذلك ش���������أن الوالي�����������ات املتح���دة الت������ي انخفض�����ت حص����تها 
إل������ى 9.8 %  مقابل 11.5 %  لتحتف������ظ هي األخرى باملركز 
الثال������ث مبا قيمته )76.9( مليار دوالر من الصادرات العربية. 

وبقي املركز الرابع من نصيب البلدان العربية ذاتها التي بلغت 
صادراتها البينية )64.8( مليار دوالر مع انخفاض حصتها من 
إجمال������ي الصادرات العربية ع������ام 2007 إلى 8.3 %  مقاب��ل 
8.5 %  في العام الس������ابق. أّما الصني التي بلغت مستورداتها 
من الدول العربية ع������ام 2007 أكثر من )41.2( مليار دوالر، 
فم������ع أنها بقيت ف������ي املركز اخلامس إاّل أنها كانت الش������ريك 
الرئيس������ي الوحيد الذي زادت حصته عام 2007 مجدداً إلى 
5.3 % وذلك للس������نة اخلامس������ة على التوالي، مع اإلشارة إلى 
أن النس������بة املقابلة قبل س������تة أعوام لم تك������ن تتجاوز 3.1 %  
مما يدل على مدى النمو الذي حققته الصادرات العربية إلى 
الصني والذي ناهز 35.6 %  س������نوياً في املتوس������ط منذ عام 

.2001

2 -  املستوردات:
أ - الهيكل السلعي:

كما هو الوضع في حالة الصادرات، لم تشهد املستوردات 
العربي������ة عام 2006 تغيرات هيكلية ف������ي ترتيب املجموعات 
السلعية الرئيس������ية حس������ب التصنيف الدولي، مع ماحظة 
اختاف األهمية النس������بية له������ذه املجموعات ف������ي التكوين 
الهيكلي لكل من الصادرات واملس������توردات والتفاوت اجلزئي 
في حص������ص املجموعات باملقارنة مع العام الس������ابق. ويبدو 

جدول رقم )11(
الهيكل  السلعي للمستوردات العربية

 2007 – 2004

% من اإلجمالــــــياملجموعــــــة
2004200520062007

36.936.438.338.0اآلالت ومعدات النقل

28.627.527.527.8املصن����������وعات

12.812.211.77.21األغذية واملشروبات

8.48.27.87.9املنتجات الكيماوية

5.57.97.05.9الوقود املعدن���ي

5.15.05.04.9امل�����واد اخل��ام

2.72.82.72.8سلع أخرى غير مصنفة

100.0100.0100.0100.0اإلجمالــــــــي

لعام  تنازليًا حسب حصصها من اإلجمالي  املجموعات  ترتيب  مت 
.2007

املصدر: التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2007
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أن م������ا حدث في جان������ب الصادرات من حي������ث تعزيز وضع 
املجموعة األول������ى - املتمثلة هناك بالوق������ود املعدني - على 
حس������اب املجموعات األخرى، كان مغاي������راً نوعاً ما ملا حدث 
في جانب املستوردات. فمع أن املجموعة األولى، املتمثلة هنا 
باآلالت ومعدات النقل، قد احتفظت مبركزها عام 2007، إاّل 
أن األهمية النس������بية حلصتها في إجمالي املستوردات العربية 
انخفضت قليًا إلى 38 % مقابل 38.3 % في العام السابق. 
من ناحية أخرى، ف������إن مجموعة املصنوعات – التي حافظت 
على موقعها كثاني أكبر مجموعة – شهدت ارتفاعاً في حصتها 
إلى 27.8 % مقابل 27.5 %، ش������أنها في ذلك ش������أن كل من 
املجموعة الثالثة – وهي األغذية واملش������روبات – التي ارتفعت 
حصته������ا إلى 12.7 % مقابل 11.7 %، واملجموعة الرابعة – 
وه������ي املنتجات الكيماوية – التي ارتفعت حصتها إلى 7.9 % 
مقابل 7.8 %. ولم يحدث تغيير أيضاً في ترتيب املجموعتني 
الرئيسيتني األخيرتني، مع انخفاض حصة املجموعة اخلامسة 
– وه������ي الوقود املعدني – من 7 % من إجمالي املس������توردات 
العربية عام 2006 إلى 5.9 % عام 2007، وكذلك انخفاض 
املجموعة السادس������ة – وه������ي امل�واد اخلام – م������ن 5 % إلى 
4.9 %. أّما مجموعة السلع األخرى غير املصنفة، فقد بقيت 

حصتها املتواضعة أصًا بحدود 2.7 % - 2.8 %.

ب -  البلدان العربية املستوردة:

كما ه������و احلال في الصادرات، هن������اك تباين واضح بني 
البلدان العربية في قيمة مس������تورداتها من العالم اخلارجي، 
وإن اختلف الترتيب النس������بي لعدد من البل������دان على قائمة 
املصدرين واملس������توردين. فقد تراوحت قيمة ما اس������توردته 
هذه البلدان من الس������لع عام 2007 بني )410( مليون دوالر 
جليبوتي و )121.1( ملياراً لإلم������ارات التي تصدرت قائمة 
البلدان العربية املستوردة مبا يعادل 23.8 % من اإلجمالي. 
ومن أصل املراكز التس������عة التالية، كان ستة منها خال العام 
املذكور من نصيب دول نفطية في مقدمتها الس������عودية التي 
حافظ������ت على مركزها، كثاني أكبر بلد عربي مس������تورد بعد 
اإلمارات، مب������ا قيم�������ته )90.2( ملي���ار دوالر أو ما نس������بته 
17.7 %  م������ن إجمالي املس������توردات العربي������ة. كما حافظت 
مص������ر على املركز الثالث مبا يع������ادل )43.3( مليار دوالر أو 
85 % ، وتقدمت املغرب من املركز اخلامس عام 2006 إلى 
الراب������ع عام 2007 مبا قيمته )31.6( مليار دوالر أو 6.2 % 
من إجمالي املستوردات العربية، لتحل بذلك محل العراق مبا 

يع������ادل )29( ملي������اراً أو 5.7 %. واحتفظت اجلزائر باملركز 
الس������ادس وبلغت مس������تورداتها عام 2007 نحو )26( مليار 
دوالر أو )5.1 %(، تلتها الكويت في املركز السابع مبا يعادل 
)23.6( ملياراً أو 4.6 %. وتقدمت قطر من املركز العاش������ر 
عام 2006 إلى الثامن عام 2007 مع ارتفاع مس����������تورداتها 
إل������ى )20.9( ملي������ار دوالر أو 4.1 %  من اإلجمال��ي مق��ابل 

جدول رقم )12(
  املستوردات السلعية للبلدان العربية* 

 2007 – 2004
)مليار دوالر(

% من اإلجمالــــــيالبـــلدان
2004200520062007

63.474.586.1121.1اإلمارات

47.459.569.790.2السعودية

20.826.431.943.3مصر

17.820.823.931.6املغرب

19.922.026.329.0العراق

17.919.820.726.0اجلزائر

12.615.815.923.6الكويت

6.010.112.620.9قطر

9.612.313.220.5ليبيا

13.313.315.419.1تونس

8.210.511.513.8األردن

6.39.510.413.7سوريه

8.68.810.912.1عمان

9.49.39.411.8لبنان

6.57.98.911.5البحرين

4.16.88.18.8السودان

4.04.95.38.3اليمن

2.32.32.32.7بلدان أخرى **

278.1334.5382.5508.0اإلجمالــــــــي

* على أساس سيف.
** تضم موريتانيا، الصومال، جيبوتي.

مت ترتيب املجموعات تنازليًا حسب قيمة املستوردات لعام 2007.
أعد هذا اجلدول استنادًا إلى البيانات املستخلصة من املالحق 

اإلحصائية للتقرير االقتصادي العربي املوحد.
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3.3 % في العام الس������ابق، في حني احتفظ������ت ليبيا باملركز 
التاس������ع مبا يعادل 20.5 ملياراً أو 4 %، تلتها األردن )13.8 
ملي������اراً أو 2.7 % (، ثم س������وريه )13.7 ملي���اراً أو 2.7 %(، 
فعم���������ان )12.1 ملي���اراً أو 2.4 % (. وتراوحت مس������توردات 
كل من لبنان والبحرين والسودان واليمن بني )11.8 – 8.3( 

مليار دوالر أو ما يعادل 2.3 % - 1.6 %  من اإلجمالي.

هذا، وقد شمل التوسع في االستيراد عام 2007 مختلف 
البلدان العربية مبعدالت مرتفعة في غالبيتها، حيث جتاوزت 
23 %  ف������ي )15( بل������داً. ويرتب������ط هذا االجتاه التوس������عي 
لاستيراد في املنطقة العربية مبستويات النمو التي شهدتها 
اقتصادات املنطقة عموماً خال األعوام األخيرة كما س������بق 
تبيان������ه )راجع الب������اب األول من اجلزء الثان������ي لهذا التقرير 
– األداء الع������ام لاقتص������اد العرب������ي(. وخافاً مل������ا حدث في 
جانب الصادرات حني تص������درت ثمانية من البلدان النفطية 
الرئيسية القائمة من حيث معدالت النمو خال عام 2007، 
لوحظ أن البل������دان غير النفطية ش������اركت - مناصفة - في 
حتقيق أعلى ثمانية معدالت للنم���و في جانب املس���������توردات. 
وأح������رزت قط���������ر أع���ل������ى مع������دل للنم����و في قيم���ة الس������لع 
املس������ت����وردة خ����ال الع�����ام املذك�������������ور مب�����ا يع�����ادل 66 %، 
تلته�������������ا اليم����ن )57.7 %(، ث����م ليبيا )55.1 %(، فالكويت 
)47.9 %(، واإلم�������ارات )40.6 %(، ومص������ر )35.8 %(، 
وموريتاني������ا )33.4 %(، واملغرب )32 %(. وجاءت س������ورية 
في املركز التاسع حي���������������ث زادت مست�������ورداته�������ا بنسب����������ة 
)31.5 %(، تلت����ه����������������ا السعودية )29.3 %(، ثم البح�����رين 
)28.8%(، واجلزائ������ر ولبنان )15.6 % لكل منهما(، وتونس 
والصوم������ال )23.8 % لكل منهما( .وتراوحت معدالت النمو 
في البلدان األخرى بني 19.1 %  لألردن  و 7.7 % جليبوتي 

مروراً بعمان )11.1 %( والعراق )10.5 %(.

ج -  الشركاء الرئيسيون:

ما يزال الش������ركاء التجاريون الرئيسيون اخلمسة للبلدان 
العربية ككل هم أنفس������هم في جانبي الصادرات واملستوردات 
منذ عدة عقود، وإن اختلف ترتيبهم النس������بي في الس������نوات 
األخيرة، حي������ث حلت الصني محل اليابان كرابع أكبر مصّدر 
رئيس������ي للسلع املس������توردة من قبل الدول العربية اعتباراً من 
الع������ام 2003. وفي العام 2007، حدثت زيادات نس������بية في 
حصص معظم املصادر الرئيس������ة للمستوردات العربية على 
حساب املصادر األخرى، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى تغيرات 

أساسية في ترتيب هذه املصادر على قائمة مجموعات الدول 
الرئيسية املصّدرة إلى الدول العربية ككل. 

فق������د احتفظ االحتاد األوروبي ع������ام 2007 مبوقعه على 
رأس القائم������ة مبا يع������ادل )183.1( ملي������ار دوالر، مع ارتفاع 
حص��ته م������ن إجم�الي املس����������توردات العربي���ة خ������ال الع���ام 
املذك��ور إلى  36 % مقابل 35.7 %  في العام الس������ابق. كما 
احتفظ������ت البلدان العربية مبركزها الثاني مبا يعادل )16.5( 
مليار دوالر من  املستوردات البينية. إاّل أن حصتها من إجمالي 
املس������توردات العربية تراجعت م������ن 13.3 % عام 2006 إلى 
12.1 % عام 2007، شأنها في ذلك شأن حصة الياب���ان التي 
تراجع���������ت هي األخ��رى قليًا م�������ن 5.6 % إلى 5.5 % لتبلغ 
م������ا قيمته )27.9( ملي������ون دوالر. وحافظت الواليات املتحدة 
األمريكية عام 2007 على مركزها كثالث أكبر مصّدر رئيسي 
للس������لع إلى البلدان العربية مبا يع������ادل )46.7( مليار دوالر، 
كم������ا حافظت حصتها من إجمالي املس������توردات العربية على 

مستواها خال عامي 2006 و 2007 بواقع 9.2 %. 

وبقي������ت الص������ني الراب������ح األكب������ر على صعي������د تصدير 
املزيد من الس������لع والبضائع للبلدان العربية، حيث استمرت 
املستوردات العربية من الصني في االرتفاع عام 2007 لتصل 
إلى )54.8( مليار دوالر محققة منواً إضافياً س������نوياً جديداً 
يناهز 42 % ليتجاوز متوس������ط النمو السنوي املرتفع للفترة 
2002 – 2007 )41.6 %(. وبذل������ك تكون حصة الصني من 
إجمالي املستوردات العربية قد واصلت ارتفاعها عام 2007 
لتص������ل إلى نحو 10.8 % مقاب������ل 10.1 % عام 2006، مع 

شكل رقم )8(
أهم الشركاء املصّدرين إلى البلدان العربية

أعد هذا الشكل استنادًا إلى البيانات املستخلصة من التقرير 
االقتصادي العربي املوحد لعام 2008.
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العلم بأن النسبة املقابلة عام 2001 لم تكن تتجاوز 4.3 %. 
ويذكر أن الصني كانت قد متكنت منذ عام 2003 من احللول 
محل اليابان كرابع أكبر ش������ريك جت������اري للبلدان العربية في 

مجال املستوردات العربية.

ثانيًا-  التجارة البينية العربية:
1 - األداء العام:

يس������تخلص من أحدث البيانات املنشورة من قبل مراجع 
اجلامعة العربية املش������ار إليها آنف������اً، أن أداء التجارة البينية 
العربية قد استمر في التحسن بوجه عام خال عام 2007. 
ولكن بدرجة أقل نسبياً من درجة التحسن في السنة السابقة. 
وق������د برز ذلك بصورة خاصة في جانب املس������توردات البينية 
التي واصلت توسعها خال العام املذكور لتبلغ )61.5( مليار 
دوالر ولتحقق منواً بواقع 20.6 % مقابل 22.6 % في العام 
الس������ابق، علم������اً بأن كا املعدلني بقيا في مس������توى أدنى من 
متوس������ط معدل النمو السنوي خال اخلمسة أعوام السابقة 
)26.4 %(. وف������ي اجلانب املقابل من املبادالت التجارية بني 

البل������دان العربية، واصلت الص������ادرات البينية بدورها منوها 
ع������ام 2007 لتص������ل إلى )64.8( ملي������ار دوالر. إاّل أن معدل 
منوه������ا خال ه������ذا العام )12.7 %( لم يك������ن فقط أقل من 
معدل النمو املقابل في عام 2006 )31.3 %( وفي اخلمسة 
أعوام 2002 – 2006 )29.1 % كمتوس������ط سنوي(، وإمنا 
بقي أيضاً أقل من معدل النمو املقابل في املستوردات البينية 

.)% 20.6(

والواقع أن معدل النمو في كل من الصادرات واملستوردات 
البينية خال عام 2007 كان أقل من معدل النمو املقابل في 
كل من الصادرات واملس������توردات العربية ككل. ونتيجة لذلك 
تراجعت مس������اهمة الصادرات البيني������ة العربية في إجمالي 
الص������ادرات العربية م������ن 8.5 % ع������ام 2006 إلى 8.3 % 
عام 2007، كما تراجعت مس������اهمة املس������توردات البينية في 

إجمالي املستوردات من 13.3 % إلى 12.1 %.

وف������ي احملصلة النهائي������ة، وصلت قيمة الس����������لع املتبادلة بني 
البل����������دان العربية عام 2007 إلى نح������و )63.1( مليار دوالر في 
املتوس������ط، محقق�����ة من��������واً بواق���������ع 16.4 % مق���ابل 29.8 %  
في الع����ام الس������ابق. ونتيج����ة لذل����ك، 
التج��������ارة  مس����������اهم����ة  انخفض����������ت 
البيني���ة العربية ف������ي إجمالي التجارة 
العربي������ة في املتوس������ط ع������ام 2007 
إلى 10.2 %، وذل������ك بعد أن واصلت 
ارتفاعه�ا دون انقطاع خال السنوات 
اخلم������س الس������ابقة م������ن 8.8 % عام 
2002 إلى 10.9 % عام 2006 )انظر 

اجلدول رقم 13(.

وعلى الرغم من التحسن النسبي 
الذي أحرزته التجارة البينية العربية 
عموماً خال األع������وام األخيرة، إاّل 
أن أداءه������ا ما يزال يعتبر متواضعاً، 
وخصوص������اً إذا م������ا ق������ورن مبثيله 
في كثير من املجموع������ات التجارية 
األخرى.  االقتصادي������ة  والتكت������ات 
وعل������ى س������بيل املث������ال، فإن نس������بة 
التج������ارة البينية وصلت إلى 72 %  
في مجموع���������ة التع�اون االقتصادي 
آلس������يا والباسيفيكي، و 70 %  في 
االحت������اد األوروب������ي، و 59 %  في 

جدول رقم )13(
التجارة البينية العربية ومساهمتها في التجارة العربية اخلارجية

2007 – 2004

2004200520062007البيـــــــــان

35.743.857.564.8الصادرات البينية )مليار دوالر(

8.77.78.58.3مساهمتها في إجمالي الصادرات العربية )%(

30.041.651.061.5املستوردات البينية )مليار دوالر(

10.812.413.312.1مساهمتها في إجمالي املستوردات العربية )%(

32.942.754.263.1متوسط التجارة البينية * )مليار دوالر(

9.710.110.910.2مساهمته في متوسط التجارة العربية )%(

* مت احتساب متوسط التجارة البينية على النحو التالي:
      )الصادرات البينية + املستوردات البينية(  ÷ 2 .

هذا، ويالحظ تقليص الفرق )من املصدر( بني قيمة كل من الصادرات واملستوردات البينية عما نشر في 
السابق. إاّل أن قيمة املستوردات البينية تبقى في مستوى أقل من مستوى الصادرات البينية، رغم أن قيمة 
التأمني  تكاليف   – املستوردة  السلع  قيمة  إلى  إضافة   – تتضمن  “سيف”  أساس  األولــى احملتسبة على 
والشحن، وذلك خالفًا ملا هو عليه الوضع في حالة الصادرات البينية احملتسبة على أساس “فوب”. وفيما 
عدا ذلك، من املفترض نظريًا أن ال يتعدى الفرق ما قد ينجم عن احتمال اختالف توقيت التسجيل 

والتصنيف السلعي، ورمبا أيضًا فروق تثمني السلع ألغراض الرسوم اجلمركية.

أعد هذا اجلدول واحتسبت نسبُه استنادًا إلى البيانات املستقاة من إحصاءات التقرير االقتصادي العربي 
املوحد لعام 2008.
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منطق������ة التج������ارة احلرة لألمريكت������ني، و 50 %  في منطقة 
نافت������ا و 40 %  في منطقة اآلس������يان)25(. ويعكس انخفاض 
مستوى التجارة البينية في املنطقة العربية اختاالت هيكلية 
ف������ي اقتصادات املنطق������ة تتمثل بضعف القواع������د اإلنتاجية 
مع اس������تمرار هيمنة الس������لع األولية، مبا فيه������ا النفط اخلام 
والغاز الطبيعي اللذين يتم تصريف اجلانب األكبر منهما في 
األس������واق العاملية. كما يعكس أيضاً ضعف البنية األساس������ية 
التجارية، مبا فيها وس������ائل النقل واملواصات واملعلومات في 

مجال التجارة.

ويب������دو أن منطق������ة التجارة احلرة العربي������ة الكبرى رغم 
مضى أكثر من أربعة أعوام على س������ريان مفعولها - أو هكذا 
يفترض - لم تستطع حتى اآلن حتقيق الطموحات املنشودة، 
وذلك في ظل اس������تمرار العديد من املعيقات غير اجلمركية 
مبا فيها التعقيدات اإلدارية والتشريعات القانونية واألنظمة 
اإلجرائية واملواصفات املتباينة في مختلف هذه الدول، لكي 
ال نخ������وض في االختافات السياس������ية التي ال يخفى دورها 
هي األخرى في التأثير الس������لبي على مجرى سير وانسياب 

التجارة بني هذه الدول.

2 -  الهيكل السلعي:

ظلت املواد اخلام والوقود املعدني، مبا فيه النفط والغاز، 
تش������كل اجلزء األكبر م������ن التجارة البيني������ة العربية بجانبيها 
التصديري واالس������تيرادي، وإن كان هنالك بعض التفاوت في 
األهمية النسبية وفي معدالت التغير لهذه املجموعة وغيرها 

من املجموعات الس������لعية األخرى في كل من اجلانبني خال 
عام 2007 باملقارنة مع العام السابق.

في جانب الص������ادرات، ارتفعت درجة تركز املواد اخلام 
والوق������ود املعدني مع ازدياد أهميتها النس������بية من 56.3 %  
عام 2006 إلى 60.5 %  عام 2007، وذلك على حس������اب 
املجموعات الس������لعية الرئيسية األربع األخرى، دون أن يؤثر 
ذل������ك على ترتي������ب أي م������ن املجموعات من حي������ث أهميتها 
النس������بية في إجمال������ي الص������ادرات البينية. فق������د حافظت 
مجموع������ة املصنوعات على مركزها، كثان������ي أكبر مجموعة، 
وإن انخفض������ت حصتها من إجمالي الص������ادرات البينية إلى 
13.8 % ع������ام 2007 مقاب������ل 15.6 % في العام الس������ابق. 
وبقيت مجموعة اآلالت ومعدات النقل في املركز الثالث رغم 
انخف������اض حصتها إلى 9 % مقابل 9.8 %، تبعتها مجموعة 
املنتجات الكيماوية التي انخفضت حصتها إلى 8.9 % مقابل 
9.3 %، ش������أنها في ذلك شأن مجموعة األغذية واملشروبات 
الت������ي تراجعت حصتها هي األخرى إلى 7 % مقابل 8.5 %. 
أّما السلع غير املصنفة، فقد بقيت حصتها املتواضعة أصًا 

دون مستوى ال� 1 %.

 وفي جانب املستوردات، لم يكن الوضع مختلفاً من حيث 
ارتفاع درج������ة تركز املجموعة األولى – وه������ي املواد واخلام 
والوق������ود املعدني – مع ازدياد أهميتها النس������بية في إجمالي 
املس������توردات البينية من 48.7 % عام 2006 إلى 52.4 % 
عام 2007، وذلك على حس������اب املجموعات الرئيسية األربع 

شكل رقم )9(
الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية
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أعد هذا الشكل من واقع البيانات الواردة في التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2008.
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األخرى وإن تغّير ترتيب املجموعتني األخيرتني اللتني تبادلتا 
املركزين الرابع واخلامس بينما احتفظت املجموعتان الثانية 
والثالثة – إضافة إل������ى املجموعة األولى – مبركزيهما. فقد 
انخفض������ت حصة كل من مجموع������ة املصنوعات في إجمالي 
املس������توردات البينية العربية م������ن 17.2 % عام 2006 إلى 
15.6 % ع������ام 2007، ومجموعة األغذية واملش������روبات من 
12.6 % إل������ى 12.2 % دون أن يؤث������ر ذلك عل������ى ترتيبهما 
ف������ي املركزين الثاني والثالث. وتراجع������ت مجموعة املنتجات 
الكيماوية من املركز الراب������ع عام 2006 إلى املركز اخلامس 
ع������ام 2007 مع انخفاض حصته������ا من 10.3 % إلى 8.7 % 
لتحل بذلك محل مجموعة اآلالت ومعدات النقل التي تقدمت 
إل������ى املركز الرابع مع انخف������اض حصتها بدرجة أقل، أي من 

10 % إلى 9.6 % )أنظر الشكل رقم 9(.

3 - التوزيع اجلغرافي:

بقيت ظاه������رة التركز في التجارة العربية س������ائدة ليس 
فقط في إطار الهيكل الس������لعي كما سبق تبيانه، وإمنا أيضاً 
في نطاق التوزيع اجلغرافي للسلع التي يتم تبادلها بني بلدان 
املنطق������ة. إذ ياحظ أن التبادل التج������اري البيني في جانبي 
التصدير واالستيراد ما يزال يتم في معظمه بني دول عربية 
متجاورة ومحدودة دون أن يكون هنالك توسع كبير في العمق 

اجلغرافي وفي شبكة البلدان املتعاملة مع بعضها البعض.

في جانب الصادرات، وعلى الط������رف الغربي من العالم 
العربي، وصلت قيمة الس������لع التي عبرت احلدود من جيبوتي 
إلى جارتها الصومال عام 2007 إلى نحو 91 %  من القيمة 
اإلجمالية لصادرات جيبوت������ي البينية. وذهب حوالي 51 %  
م������ن الصادرات البينية التونس������ية إلى اجلارة ليبيا، و 21 %  
إلى اجل������ارة األخرى غير البعيدة وه������ي اجلزائر. كما ذهب 
نح������و 47 % من الصادرات الليبية إلى تونس، و 70 %  من 
الص������ادرات املوريتانية إلى اجلزائر، و53 %  من الصادرات 
الس������ودانية إلى اإلم������ارات، و23 %  إلى الس������عودية. وتركز 
قراب������ة 64 % م������ن الصادرات البيني������ة اجلزائرية في بلدين 

جارين هما املغرب )40 %( وتونس )24 %(. 

وعل�����������ى الط����رف اآلخر م������ن العال���������م العرب����ي، ل���م يتخ����ّط 
88 %  من الصادرات البيني������ة للع���راق جارت��ه س������وريا، كم����ا بق�ي 
63 % م���������ن ص���ادرات ُعمان و 62 % من ص������ادرات قط������ر في 
اإلم�����������ارات، و53 % من ص���ادرات البح���رين في الس���������عودية، و 
50 %  م������ن صادرات اليمن في اإلم������ارات و 12 %  إضافية في 
الس������عودية، و 25 % من صادرات البحرين في الس������عودية أيضاً. 

واشتركت في استيعاب ما يعادل 48 %  من الصادرات السعودية 
كل من اإلمارات )25 % ( والبحرين )23 %( إضافة إلى 12 % 
اس������توعبها اجلار الثالث األردن. كما تقاسمت ما نسبت���������ه 51 %  
من الصادرات البينية الس������ورية ثاث دول هي السعودية )24 %( 
والع��������راق )17 %(، ولبنان )10 % (، في حني تقاس������مت 48 %  
م������ن الصادرات اللبنانية ثاث دول أيض������اً هي اإلمارات )18 %( 

وسوريه )16 %( والسعودي���������ة )14 %(.

وفي جانب املستوردات، ال يختلف الوضع كثيراً من حيث 
ترك������ز التبادل التجاري البيني في ع������دد محدود من البلدان 
العربي������ة غالب������اً ما تكون متج������اورة جغرافياً. فف������ي البلدان 
العربية اإلفريقية جند، على س������بيل املثال، أن قرابة 65 % 
من إجمالي قيمة ما تس������تورده الصومال من البلدان العربية 
يأت������ي إلي����ها من جارتها جيبوتي. كما أن حوالي 47 %  من 
املس������توردات البينية الليبية منشأه تونس التي تتلقى بدورها 
42 %  مما تس������تورده من الس������لع العربية م������ن ليبيا إضافة 
إلى 19 % تتلقاها تونس من اجلزائر. واس������تقبلت جيبوتي عام 
2007 أكثر م���ن نص������ف مس������تورداتها البيني���������ة العربي���������ة 
)56 %( م������ن دولتني عربيتني إفريقيتني هما مصر )30 %( 
وتونس )26 %(، شأنها في ذلك شأن اجلزائر التي حصلت 
هي األخ������رى، على ما يع������ادل  52 % من مس������تورداته����������ا 
البينية  من الدولتني ذاتهما مصر )28 %( وتونس )24 %(. 
كما حصلت موريتانيا أيضاً على أكثر من نصف مستورداتها 
العربي������ة )51 %( من دولتني مجاورت������ني إفريقيتني اجلزائر 
)31 % ( واملغ������رب )20 %(. وترك�������������ز نح���������و 85 %  من 
مستوردات الس������ودان البيني���������ة في ث����اث دول عربي�����ة هي 
الس���عودية )34 %(  ومص��ر )26 %( واإلمارات )25 %(. 

وفي الشطر اآلسيوي من العالم العربي، تلقت ُعمان نحو 
72 %  من مستورداتها البينية من جارتها اخلليجية اإلمارات 
إضافة إل������ى 11 %  تلقتها من جارتها األخرى الس������عودية. 
كما تلقت العراق 71 %  من مس������تورداتها من سوريه إضافة 
إل������ى 19 %  م������ن األردن التي ت������زودت بدورها بنحو 62 %  
من مس������تورداتها البينية من السعودية إضافة إلى 13 % من 
مصر. ودخل أكثر من ثاثة أرباع املس������توردات القطرية من 
الس������لع العربية عبر احلدود من دولت������ني خليجيتني أخريني 
هم������ا الس������عودية )45 % ( واإلم������ارات )30 % (، وباملقابل 
تلقت اإلمارات أكثر من نصف مس������تورداتها من الس������عودية 
)35 % ( وقط������ر )15 % (. وف������ي عدد من احلاالت، تتركز 
غالبية املستوردات للبلد الواحد من السلع العربية في ثاثة 
بل������دان أخ������رى. وعلى س������بيل املثال، يتركز نح������و 83 % من 
املس�����������توردات اليمنية في ث������اث دول خليجية هي اإلمارات 
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)51 % ( والسعودية )21 % ( والكويت )11 % (، كما يأتي 
58 %  من املس������توردات الكويتية من ث������اث دول عربية هي 
اليمن )24 % ( واإلمارات )18 % ( وسوريه )16 %( التي 
تتلق������ى بدورها أكثر من ثلثي مس������تورداتها البينية )69 % ( 
من ثاث دول أيض�������اً هي السعودي����������ة ومصر )29 %( لكل 

منهما واإلم�������ارات )11 %(.

وجدي������ر بالذكر أن الس������عودية متثل املصدر الرئيس������ي 
للمستوردات البيني���ة للعديد من دول العالم العربي مبشرقه 
ومغرب���������ه مثل األردن الذي تتجاوز نس������بة ما يس������تورده من 
السعودي��������ة إلى إجمالي مست���ورداته من البل����دان العربي������������ة 
62 %، والبحري������ن )31 %(، واملغ�����������رب )50 %(،  ومص������ر 
)46 %( وقط���������������ر )45 %(، والس������ودان )34 %(. والواقع 
أن الصادرات الس������عودية إلى البلدان العربية، والتي ناهزت 
)29.2( ملي������ار دوالر ع����ام 2007، تشكل مبفردها أكث��ر م�ن 
)45 %( م������ن إجم����الي الصادرات البيني���ة العربي���ة لتتصدر 
بذل������ك القائم��ة، تليها اإلمارات مبا قيمت���ه )9.9( ملياراً وما 
نس������بت���ه 15.3 %  م���ن إجم����ال���������ي الص������ادرات الب��ين��ي����ة، 
ث������������م س������ورية )4.6 ملي���اراً أو 7 %(، فعم������ان )2.9 ملي���اراً 
أو 4.5 %(، ومص������ر )2.4 ملي��������������اراً أو 3.7 %(، واألردن 
)ملياران أو 3.1 %(، وجاءت الكويت في املركز السابع حيث 
ناهزت صادراتها إل������ى البلدان العربية )1.8( مليار دوالر أو 
2.8 % من إجمالي الصادرات البينية العربية، تلتها البحرين 
وقطر )1.7 ملياراً أو 2.6 % لكل منهما(، ثم ليبيا واجلزائر 

وتونس )1.4 ملياراً أو 2.1 % تقريباً لكل منها(.

أّما على صعيد املستوردات، فقد كان التركز أقل والتوزيع 
اجلغرافي أش������مل م������ن حيث تقارب حصص ع������دد أكبر من 

البلدان العربية من املس������توردات البينية. وهنا جاءت العراق 
في املقدمة، حيث استوردت من البلدان العربية األخرى عام 
2006 م������ا قيمته نحو )11.2( ملي������ار دوالر أو ما يعادل نحو 
18.2 %  من إجمالي املس������توردات البيني������ة، تلتها اإلمارات 
)7.7 ملي������اراً أو 12.5 % (، ث������م الس������عودية )6.7 ملياراً أو 
10.9 %(، فمص������ر )4.8 ملي������اراً أو 7.8 %(، واألردن )4.6 
ملياراً أو 7.5 %(،  وعمان )3.8 ملياراً أو 6.2 %(، واملغرب 
)3.5 ملي������اراً أو 5.7 %(، واليم������ن )3.2 ملياراً أو 5.2 %(،  
وجاءت الكويت في املركز التاس������ع مبا يع������ادل )3( مليارات  
دوالر أو 4.9 % ، تلته������ا قطر )2.1 ملي������اراً أو 3.4 %(، ثم 
س������ورية )ملي���اران أو 3.2 %(، فالس���������ودان )1.9 ملي����اراً أو 

3.1 %(، ولبنان )1.7 ملياراً أو 2.8 %(.

هذا، ونظراً ألن جانباً كبيراً من التبادل التجاري العربي 
يت������م بني دول عربية متجاورة وحتدي������داً في منطقتي اخلليج 
واملغرب العربي كما س������بق تبيانه، فإن من الطبيعي أن يكون 
هناك تركيز واضح في التجارة البينية ضمن هاتني املنطقتني، 
خصوصاً في ظل انضوائهما حتت لواء جتمعني هما مجلس 
التع������اون اخلليجي واالحتاد العربي املغاربي وما ينبثق عنهما 
من اتفاقات للتعاون االقتصادي والتجاري. وهناك تقديرات 
تش������ير إلى أن حوال������ي 75 %  من التج������ارة البينية العربية 
للدول اخلليجية تت������م فيما بني هذه الدول بعضها مع بعض، 
في حني أن النس������بة املقابلة لدول املغرب العربي تقّدر بنحو 
65 % )26(. ومما يساعد على هذا الترّكز توفر طرق ووسائل 
املواصات بني دول كل مجموعة، وبالتالي انخفاض تكاليف 
النقل وس������هولة التسويق، مع ما يس������اند ذلك من التسهيات 
املنص������وص عنها ف������ي االتفاق������ات املبرمة ب������ني دول كل من 

املجموعتني.
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االستثمارات األجنبية املباشرة

الفصل الثــــاني

حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم 
تتوفـــر بيانات مقارنـــة عن عام 2008 
حول االســـتثمارات األجنبية املباشرة 
للبلدان العربيـــة، وإن كان من املرجح 
تأثرها سلبيًا بتداعيات األزمة املالية 
العامليـــة علـــى غـــرار ما حـــدث حلركة 
االســـتثمارات األجنبيـــة العامليـــة كما 
ســـبق بيانه في اجلـــزء األول من هذا 
التقريـــر. لذلـــك ســـتقتصر التغطية 
الزمنيـــة فـــي هـــذا الســـياق علـــى عام 
2007. وكانـــت هذه االســـتثمارات قد 

واصلـــت تدفقها إلى املنطقـــة العربية خالل ذلك العام ولكن 
بوتيرة أبطأ نســـبيًا باملقارنة مع العام السابق. ووفقًا ألحدث 
البيانـــات الرســـمية الصـــادرة عـــن منظمـــة االنكتـــاد)27(، فإن 
مجمـــوع ما اســـتقبلته املنطقة من هذه االســـتثمارات خالل 
عـــام 2007 جتاوز )72.3( مليار دوالر، بزيادة 7.1 % مقابل 
47.9 % فـــي العـــام الســـابق. وبذلـــك تكـــون حصـــة البلدان 
العربيـــة مجتمعـــة، قـــد انخفضـــت مـــن 4.8 % عـــام 2006 
إلـــى 3.9 % عـــام 2007 من إجمالي االســـتثمارات األجنبية 
املباشـــرة العامليـــة، ومـــن 16.3 % إلـــى 14.5 % مـــن حصـــة 
البلـــدان النامية من هذه االســـتثمارات. وجتدر اإلشـــارة إلى 
أن النســـبتني املقابلتني لم تكونا حتـــى عام 2000 تتجاوزان 
0.4 % )من اإلجمالي العاملي( و 2.4 % )من إجمالي الدول 
النامية(، ما يدل على مدى ما حققته املنطقة خالل األعوام 
األخيـــرة من جنـــاح في اجتـــذاب مثل هذه االســـتثمارات مبا 
لها من دور داعم جلهود التنمية في اقتصادات املنطقة، ومبا 
يواكبها عادة من مزايا ليس أقلها نقل التكنولوجيا واملعرفة 

بوجه عام.

املباشرة  األجنبية  االستثمارات  من  املزيد  تدفق  ويعزى 
إلى املنطقة العربية خال األعوام األخيرة إلى حتّسن بيئة 
إقدام  األعمال بوجه عام ومناخ االستثمار بوجه خاص مع 
اإلصاح  برامج  تبني  على  املنطقة  بلدان  من  متزايد  عدد 
االستثمارات  وتشجيع  األس��واق  وفتح  االقتصادي  واالنفتاح 
اخلاصة األجنبية منها واحمللية بإتاحة الفرص أمامها لولوج 

قطاعات وأنشطة جديدة لم تكن متاحة لها في املاضي. ومن 
فيما مضى حكراً  بعضها  كان  التي  القطاعات،  ضمن هذه 
على القطاع العام في بعض الدول العربية، النفط والتعدين 
واالتصاالت واملصارف والتأمني. ومما مت إجنازه مؤخراً في 
سياق اجلهود املبذولة في العديد من الدول العربية لتحسني 
مناخ االستثمار فيها، إصدار التشريعات املشجعة مع تنويع 
حوافز وضمانات االستثمار، وإقرار التخفيضات واإلعفاءات 
الضريبية، وإنشاء املناطق احلرة، وإشراك القطاع اخلاص 
في عملية التنمية مع ما تتطلبه من مشاريع البنى التحتية من 
احمللية  العوامل  هذه  إلى  وإضافة  وموانئ.  ومطارات  طرق 
تنشط  إلى  أدت  خارجية  أخ��رى  عوامل  تضافرت  اجلاذبة، 
حركة االستثمارات األجنبية الواردة إلى املنطقة. ومن أهم 
في  االستثمار  على  العائد  معدل  انخفاض  العوامل  ه��ذه 
اخلارج إذا ما قورن بنظيره داخل املنطقة، ما أدى إلى عودة 
جانب كبير من األموال العربية املستثمرة في اخلارج إلعادة 
العوائد  من  جانب  توطني  مع  املنطقة  دول  في  استثمارها 
النفطية املتزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط وإعادة تدوير 
بأن  البيان  عن  وغني  املنطقة.  بلدان  في  منها  آخر  جانب 
مثل هذا االجتاه من شأنه أن يتعزز وتتأكد مزاياه في ظل 
ما تشهده االقتصادات املتقدمة بوجه عام واألسواق املالية 
العاملية بوجه خاص من أزمات وصعوبات. يضاف إلى ذلك 
  )M&A( كله عامل آخر يتمثل بعمليات الدمج واالستحواذ
التي نشطت في األعوام األخيرة على نطاق عاملي ووجدت 

جدول رقم )14(
االستثمارات األجنبية املباشرة إلى البلدان العربية

2007 – 2005

200520062007االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة

45.767.572.3إجمالي البلدان العربية )مليار دوالر(

14.416.314.5حصة البلدان العربية من إجمالي النامية )%(

4.84.83.9حصة البلدان العربية من اإلجمالي العاملي )%(

أعد هذا اجلدول وجمعت أرقامه واحتسبت نسبُه من إحصاءات منظمة االنكتاد.
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العمليات  ذلك  في  مبا  العربية  املنطقة  إلى  أيضاً  طريقها 
البينية التي تتم داخل املنطقة ذاتها.

لضمان  العربية  املؤسسة  إليه  توصلت  ملا  ووفقاً  ه��ذا، 
االستثمار، من خال املؤشر)28( الذي تستخدمه لرصد مناخ 
االستثمار في الدول العربية، فإن هذا املناخ شهد نوعاً من 
االستقرار النسبي حيث بقي املؤشر عام 2007 في حدود 
املستويات املسجلة في معظم فترة السنوات الست األخيرة 
)2002 – 2007( باستثناء عام 2006 الذي حقق فيه املؤشر 
رقماً قياسياً بواقع 1.49 نقطة. ومع أن املؤشر انخفض عام 
2007 إلى 0.93 نقطة، إاّل أنه بقي في مستوى أعلى مما 
كان عليه عام 2005 )0.91 نقطة(. ومما توصلت إليه أيضاً 
املؤسسة العربية لضمان االستثمار حول مدى صحة العاقة 
بني مؤشر مناخ االستثمار في املنطقة العربية ككل من جهة 
إليها  ال��واردة  املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  وسلوك 
التغير  بني معدل  موجباً  ارتباطاً  أن هنالك  ثانية،  من جهة 
تلك  إجمالي  في  املقابل  التغير  ومعدل  املؤشر  في  السنوي 

االستثمارات..
ون���ع���رض ف��ي��م��ا ي��ل��ي حل��ص��ص ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة من 
املنطقة وحركة  إلى  ال��واردة  املباشرة  األجنبية  االستثمارات 
تلك االستثمارات داخل املنطقة ككل )االستثمارات البينية(، 
وذلك في ضوء أحدث البيانات املتوفرة لدى منظمة االنكتاد 

واملؤسسة العربية لضمان االستثمار حتى عام 2007.

أواًل- حصص البلدان العربية:
ما تزال دول مجلس التعاون اخلليجية الست تستقطب 
األجنبية  االستثمارات  تدفقات  إجمالي  من  األكبر  اجلانب 
مجموعة  تليها  ككل،  العربية  املنطقة  إلى  ال��واردة  املباشرة 
ثم  القمر(،  جزر  )باستثناء  التسع  اإلفريقية  العربية  ال��دول 
انظر الشكل  الدول اخلمس املتبقية )باستثناء فلسطني( – 
الدول  حصة  واص��ل��ت   ،2007 ال��ع��ام  وخ���ال   .)10( رق��م 
اخلليجية ارتفاعها لتسجل رقماً قياسياً جديداً يناهز )43( 
مليار دوالر، بزيادة 19.8 % عن العام السابق. كما ارتفعت 
أهميتها النسبية في إجمالي االستثمارات األجنبية الواردة 
إلى   2006 ع������ام   %  53.2 م������ن  العربي������ة  البل�������دان  إلى 
59.5 % عام 2007 ، وذلك على حساب حصتي املجموعتني 
األخريني. فقد انخفضت حصة الدول اإلفريقية قليًا من 
)23.5( مليار دوالر إلى )22.8( ملياراً، كما تراجعت أهميتها 
الدول  أّم��ا مجموعة   .%  31.5 إلى   %  34.8 من  النسبية 
 )8.1( من  ملحوظ  بشكل  انخفضت حصتها  فقد  األخ��رى 
مليار دوالر إلى )6.5( ملياراً، كما تراجعت أهميتها النسبية 

من 12 % إلى 9 %.

وعلى صعي������د البلدان العربية كل عل������ى حده، احتفظت 
الس������عودية عام 2007، وللعام الثالث عل������ى التوالي، مبكان 
الص������دارة كأكبر دولة عربية جاذبة لاس������تثمارات األجنبية 
املباش������رة مبا قيمته نحو )24.3( ملي������ار دوالر، أو ما يعادل 
أكثر من ثلث )33.6 %( إجمالي ما استقبلته الدول العربية 
مجتمعة من هذه االستثمارات. والواقع أن التقديرات املقابلة 
للمؤسس������ة العربية لضمان االس������تثمار أكثر من ذلك بكثير، 
حي������ث ورد ف������ي تقريرها األخير حول “مناخ االس������تثمار في 
الدول العربية” لعام 2007 أن حجم االس������تثمارات األجنبية 
املباش������رة الواردة إلى الس������عودية خال العام املذكور جتاوز 

شكل رقم )10(
حصص مجموعات الدول العربية الرئيسية 

من االستثمارات األجنبية املباشرة

WOI¹d�ù« ‰Ëb�«
% 31.50

WOOK)« ‰Ëb�«
% 59.50

Èdš_« ‰Ëb�«
% 9.00

WOI¹d�ù« ‰Ëb�«
% 34.80WOOK)« ‰Ëb�«

% 53.20

Èdš_« ‰Ëb�«
% 12.00

تضم الدول اخلليجية: اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، 
قطر، والكويت.

تضم الدول اإلفريقية: تونس، اجلزائر، جيبوتي، السودان، 
الصومال، ليبيا، مصر، املغرب، وموريتانيا.

تضم الدول األخرى: األردن، سوريه، العراق، لبنان، واليمن.
أعد هذا الشكل واحتسبت نسبُه على أساس البيانات املجمعة 

واملستخلصة من إحصاءات منظمة االنكتاد.

2007

2006
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)89( ملي������ار دوالر، لتحتل اململكة بذل������ك إضافة إلى املرتبة 
األول������ى عربي������اً، املرتبة العش������رين عاملياً ف������ي قائمة الدول 
املتلقية لاستثمار األجنبي املباشر. وعزت املؤسسة املذكورة 
االرتفاع غير املس������بوق الذي ش������هدته التدفقات الواردة إلى 
الس������عودية بدرجة كبي������رة إلى االس������تثمارات املوجهة لقطاع 
البتروكيماوي������ات، حي������ث مت الترخي������ص ملش������روعني إلنتاج 
البتروكيماوي������ات بقيم������ة اس������تثمارية جت������اوزت )25( مليار 
دوالر، إضافة إلى االستثمارات املوجهة إلى القطاع العقاري 
والت������ي جتاوزت ما قيمت������ه )15( ملياراً، وم������ا يزيد عن )7( 
مليارات في مش������روعني إلنتاج األملنيوم، مع اإلش������ارة إلى أن 
عدد املش������اريع املرخص لها في اململكة خال عام 2007 بلغ 

)1483( مشروعاً جديداً.
الثالثة  2007، وللسنة  عام  بدورها  اإلم��ارات  وحافظت 
عربية  دول��ة  أكبر  كثاني  مركزها،  على  أيضاً،  التوالي  على 
 )13.3( نحو  مستقطبة  املباشر،  األجنبي  لاستثمار  جاذبة 
التدفقات  إجمالي  من   %  18.4 يعادل  ما  أو  دوالر  مليار 

كما  االن��ك��ت��اد.  منظمة  بيانات  حسب  املنطقة،  إل��ى  ال���واردة 
الثاث  السنوات  خ��ال  الثالث  املركز  على  مصر  حافظت 
إلى  لتصل  م���رة  م��ن  أك��ث��ر  حصتها  مضاعفة  م��ع  األخ��ي��رة 
)11.6( مليار دوالر أو 16 % من مجموع احلصص العربية. 
الرابع مع محافظتها على حصتها  املركز  لبنان في  وج��اءت 
خال األعوام الثاثة بحدود )2.8( مليار دوالر أو 3.9 % 
من اإلجم����الي عام 2007، تبعتها املغرب )2.6 مليار دوالر 
أو 3.5 %(. واحتلت كل  3.6 %(، ثم ليبيا )2.5 ملياراً  أو 
مليار   )2.4( قيمته  مبا  السابع  املركز  وال��س��ودان  عمان  من 
البحرين  من  كل  تاهما  منهما،  لكل   %  3.3 ونسبته  دوالر 
مجموع  وبلغ  منهما(.  لكل   %  2.5 أو  ملياراً   1.8( واألردن 
حصص الدول العربية العشر املتبقية )6.8( مليار دوالر أو 
الواردة  املباشرة  من إجمالي االستثمارات األجنبية   %  9.4
إلى البلدان العربية مجتمعة خال عام 2007، مقابل )7.9( 
ملياراً أو 11.7 % في العام السابق )انظر اجلدول رقم 15(. 
ال���دول العشر خ��ال ع��ام 2007  ان��خ��ف��اض حصص  وجن��م 
إلى )1.6( مليار  بصورة رئيسية عن انخفاض حصة تونس 
دوالر بعد أن وصلت إلى )3.3( ملياراً في العام السابق، مما 
أدى إلى تراجع ترتيبها إلى املركز الثاني عشر بعد أن كانت 

تتبوأ املركز اخلامس.
ثانيًا-  االستثمارات البينية:

العربية  املؤسسة  لدى  املتوفرة  املعلومات  ألح��دث  وفقاً 
ل��ض��م��ان االس��ت��ث��م��ار ح����ول  ث��م��ان��ي��ة ب��ل��دان ع��رب��ي��ة مضيفة 
لاستثمار توفرت عنها بيانات مقارنة لعام 2007، فإن قيمة 
االستثمارات العربية البينية اخلاصة باملشاريع املرخص لها 
 )14( من  أكثر  بلغت  املذكور  العام  خ��ال  البلدان  ه��ذه  في 
مليار دوالر، بزيادة 18.6 % عن العام السابق. ويعتبر هذا 
املستوى من االستثمارات العربية املباشرة املقرر استضافتها 
تاريخياً  2007 مرتفعاً  الثمانية خال عام  البلدان  قبل  من 
السابقة فيما عدا  املقابلة لألعوام  باملستويات  إذا ما قورن 
االستثمارات  ف��ي  استثنائية  قفزة  شهد  ال��ذي   2005 ع��ام 
العربية التي استقطبتها آنذاك مشاريع مدينة امللك عبدالله 
االقتصادية في السعودية. وكانت قيمة االستثمارات العربية 
البينية الواردة إلى البلدان الثمانية عام 2005 قد سجلت رقماً 
استحوذت  دوالر،  مليار   )37.3( بواقع  مسبوق  غير  قياسياً 
البلدان الثمانية املشار إليها - مبا فيها السعودية- على قرابة 

)32.9( ملياراً منه )أنظر اجلدول رقم 16(.
وخال العام 2007، احتفظت السعودية مبكان الصدارة 
على  املباشرة  العربية  لاستثمارات  مستقطبة  دول��ة  كأكبر 
التي توفرت عنها بيانات مقارنة خال  الثمان  قائمة الدول 
أي  مليار دوالر،   )7.1( نحو  يعادل  وذلك مبا  املذكور،  العام 

جدول رقم )15(
أكبر )10( دول عربية مضيفة لالستثمار األجنبي املباشر

)مليار دوالر(
2007 – 2005

200520062007الدولــــــــــــة

12.118.324.3السعودية

10.912.813.3اإلمارات

5.410.011.6مصر

2.82.82.8لبنان

1.62.52.6املغرب

1.02.02.5ليبيا

1.71.62.4عمان

2.33.52.4السودان

1.12.91.8البحرين

1.83.21.8األردن

5.07.96.8دول أخرى*   

45.767.572.3اإلجمــــالي

* تضم حسب ترتيب حصصها تنازليًا لعام 2007: اجلزائر، 
تونس، قطر، سوريه، اليمن، العراق، جيبوتي، الكويت، الصومال، 

وموريتانيا.
مت ترتيب الدول تنازليًا حسب حصصها لعام 2007.

أعد هذا اجلدول وجمعت أرقامه استنادًا إلى البيانات 
املستخلصة من إحصاءات منظمة االنكتاد.
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البينية  االستثمارات  إجمالي   )%  50.5( نصف  يتجاوز  ما 
العربية املرخص لها في البلدان الثمانية. وتقدمت لبنان من 
2007 مبا  الثاني عام  2006 إلى املركز  عام  الثالث  املركز 
محل  لتحل   %  23.8 نسبته  وما  دوالر  مليار   )3.3( قيمته 
مصر التي تراجعت إلى املركز الثالث بعد انخفاض حصتها 
كما  اإلجمالي.  من   %  13.4 أو  ملياراً   )1.9( من  أقل  إلى 
تقدمت األردن من املركز اخلامس إلى الرابع رغم انخفاض 
ما  أو   )846( إل��ى  دوالر  مل��������يون   )960( من  حصت���������ها 
يع�������ادل 6 % من اإلجمالي لتحل محل تونس التي تراجعت 
إلى املركز السابع بعد انخفاض حصتها بشكل ملحوظ من 
)2.4( مليار دوالر إلى  )127( مليوناً. وصعدت سوريه من 
املركز الثامن إلى اخلامس مع زيادة حصتها من )225( مليون 
دوالر إلى )370( مليوناً، تلتها ليبيا )302 مليوناً(. وأخيراً، 
تراجعت اليمن من املركز السادس إلى الثامن مع انخفاض 
 2006 حصتها بشكل ملحوظ من )850( مليون دوالر عام 

إلى )89( مليوناً عام 2007.

البينية  االستثمارات  حركة  شهدت  العموم،  وجه  وعلى 
العربية نشاطاً واسعاً، السيما خال السنوات األخيرة. وحسب 
البيانات املتوفرة لدى املؤسسة العربية لضمان االستثمار، فإن 
إجمالي االستثمارات العربية البينية املرخص لها في )16( 
 )94.6( ناهزت   2007  –  1995 الفترة  خال  عربياً  بلداً 
مليار دوالر، مت أكثر من ثاثة أرباعها )78 %( خال األعوام 
اخلمسة األخيرة )2003 – 2007(. ولعله من املناسب هنا 
أيضاً أن نشير ثانية إلى ما ذكرناه في سياق سابق من هذا 
اخلليجية  األخص  وعلى  النفطية،  ال��دول  دور  التقرير حول 
منها، في تنشيط حركة االستثمارات البينية خال السنوات 
تدوير جانب من فوائضها  إع��ادة  وذل��ك من خال  األخيرة، 
النفطية داخل بلدان املنطقة )راجع الفصل األول من الباب 

األول للجزء الثاني من هذا التقرير(.
األكبر  ي��زال قطاع اخلدمات يجتذب اجلانب  وما  ه��ذا، 
أتيح  التي  البيانات  البينية. وتشير  العربية  من االستثمارات 
علي���������ها،  احلصول  االستثمار  لضمان  العربية  للمؤسسة 
من  الق������طاع استحوذ عام 2007 على 44 %  إلى أن هذا 
اإلجمالي، 16 % منها كان من نصيب اخلدمات السياحية، 
و1 % خلدمات االتصاالت، في حني توزعت النسبة الباقية 
القطاع  وج��اء  األخ���رى.  املتفرقة  اخل��دم��ات  على   )%  27(
من   %  35 نحو  ليستقطب  اخل��دم��ات  قطاع  بعد  العقاري 
الصناعة  قطاع  تاه  البينية،  العربية  االستثمارات  إجمالي 
)12 %( ثم قطاع الزراعة )6 %(، وأخيراً قطاع التجارة مبا 

يعادل 3 % من اإلجمالي )انظر الشكل رقم 11(.

جدول رقم )16(
االستثمارات العربية البينية حسب الدول املضيفة

)مليون دوالر(
2007 – 2005

200520062007الدولــــــــــــة

2879716497088السعودية

178022673343لبنان

36332741875مصر

299960846األردن

955225370سوريه

300246302ليبيا

1542364127تونس

20485089اليمن

328521183514040املجمـــوع

غير متوفر44114669دول أخرى* 

372631650414040املجموع الكلي

* وهي اإلمارات، السودان، واملغرب.
    مت ترتيب البلدان الثمانية التي توفرت عنها بيانات مقارنة لعام 

2007 تنازليًا حسب حصصها خالل هذا العام.
أعد هذا اجلدول وجمعت أرقامه من واقع البيانات الواردة في امللحق 

اإلحصائي لتقرير”مناخ االستثمار” في الدول العربية لعام 2007 
الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.

شكل رقم )11(
التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية 

2007

املصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.
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متكنت أســـواق األوراق املالية العربية عمومًا من استعادة 
عافيتها عام 2007 بعد »الوعكة« التي تعرضت لها في العام 
السابق. فقد استأنفت غالبية هذه األسواق أداءها االيجابي 
لتثبـــت أن التجربـــة الصعبة التي عاشـــتها عـــام 2006 كانت 
مـــن نـــوع احلركات التصحيحية التي غالبـــًا ما تتخلل دورات 
الـــرواج املتعاقبـــة، وذلك خالفًا ملا كان يخشـــاه البعض آنذاك 

من حتولها إلى أزمة خطيرة.

وقد استمرت دورة االنتعاش اجلديدة في معظم األسواق 
العربية عبر عام 2007 مرورًا بالنصف األول من عام 2008، 
وذلـــك قبـــل أن تأخـــذ اآلثار االنتشـــارية لألوضاع املســـتجدة 
فـــي األســـواق املاليـــة العامليـــة طريقهـــا إلى عـــدد متزايد من 
أسواق املنطقة . ومع أن تلك اآلثار، لدى وصولها إلى أسواق 
املنطقـــة، بدت مظهريًا في مراحلهـــا األولى مرتبطة بعوامل 
“نفسية” أملتها ضغوط األجواء املالية واالقتصادية العاملية 
املأزومـــة، إاّل أنهـــا مـــا لبثت أن تســـببت في أوقـــات الحقة من 
عـــام 2008 بأزمـــة حقيقية لم تقتصـــر تداعياتها فقط على 
األســـواق املالية للمنطقة وإمنا طالت أيضًا مجمل األوضاع 
االقتصاديـــة فيها، كما ســـيظهر على األرجـــح وبصورة أوضح 

في العام اجلديد )2009(.

وفيما يلي عرض ألهم التطورات املتعلقة بحركة األسعار 
اإلصاحية  واخل��ط��وات  ال��ت��داول  وحركة  السوقية  والقيمة 
عام  خ��ال  العربية  املالية  األس���واق  م��ن  ع��دد  ف��ي  املتخذة 
2008، وذلك إضافة إلى ما هو متوفر من املعلومات املتعلقة 
بعدد من األسواق املالية العربية غير املشمولة بقاعدة بيانات 

صندوق النقد العربي.

أواًل-  حركة األسعار:
مع استمرار دورة االنتعاش األخيرة في أسواق األوراق 
النصف  أوائ��ل  2007 وحتى  العربية منذ مطلع عام  املالية 
الثاني من عام 2008، بدا الوضع السائد في هذه األسواق 
اقتصادات  شأنه في ذلك شأن الوضع العام السائد في   –
التي  العاملية  امل��ال��ي��ة  األزم���ة  ع��ن  مب��ن��أى  وك��أن��ه   – املنطقة 
مناطق  ف��ي  واالق��ت��ص��ادات  األس����واق  م��ن  بالعديد  عصفت 
أخرى من العالم وعلى األخص مناطق الدول املتقدمة. إاّل 
أن اآلثار االنتشارية لتلك األزمة – مع ما رافقها وجنم عنها 
ما لبثت أن وجدت طريقها إلى  من ارت��دادات وتداعيات – 
األخير  الربع  بارزة في  ذلك بصورة  وتأكد  املنطقة.  أسواق 

أسواق األوراق املالية

الفصل الثـالـــــث
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شكل رقم )12(
مؤشر أسعار األسهم العربية* 

2008 - 2007
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من ع��ام 2008 وم��ا ت��اه، وذل��ك في أعقاب دخ��ول األزمة 
املالية العاملية مرحلة أخطر من ذي قبل إثر اإلعان رسمياً 
)بنك  والعاملية  األمريكية  امل��ص��ارف  أكبر  أح��د  إف��اس  عن 
تاه  وم��ا   2008 سبتمبر  منتصف شهر  في  ب��رذرز(  ليمان 
من انهيار في أسواق األوراق املالية الرئيسية داخل أمريكا 

وخارجها...

فقد بقي املؤشر املركب لصندوق النقد العربي)29(، الذي 
ميثل مقياساً رقمياً لألداء العام ألسعار األسهم املدرجة في 
الثمانية  األشهر  لكل من  الرئيسية،  العربية  املالية  األسواق 
األولى من عام 2008 في مستوى أعلى من مستوى الشهر 
املقابل لعام 2007. بعد ذلك أخذ املؤشر باالنخفاض احلاد 
حتى وصل في نهاية شهر ديسمبر 2008 إلى )166.2( نقطة 
مقابل )328.7( في نهاية ديسمبر من العام السابق. وبذلك 
تكون نسبة االنخفاض في املستوى العام ألسعار األسهم في 
املؤشر  العربية اخلمسة عشر املشمولة في  املالية  األسواق 
مقابل   2008 ع��ام  خ��ال  )بالسالب(   %  49.4 ناهزت  قد 

ارتفاع بواقع 38.3 % خال عام 2007.

وشمل األداء الضعيف خال عام 2008 أربعة عشر 
سوقاً من أصل اخلمسة عشر سوقاً التي تتضمنها قاعدة 
معلومات صندوق النقد العربي. ولوحظ أن أكثر األسواق 
كبيرة  مكاسب  حققت  التي  تلك  هي   2008 عام  تضرراً 
نسبياً خال العام السابق، وفي مقدمتها سوق دبي املالي 
حسب مؤشر صندوق  الذي سجل خال العام املذكور – 
النقد العربي – انخفاضاً بواقع – 65 % بعد أن كان قد 
ارتفع خال عام 2007 بنسبة 56.3 %، تاه سوق األسهم 
السعودي الذي انخفض خال عام 2008 بنسبة 59.2 % 
مقاب����ل ارتف���اع ناهز 37.6 % خال العام السابق. وبعد 
سوقي دبي والسعودية، من حيث انخفاض مستوى أسعار 
األسهم عام 2008، جاءت بورصتا القاهرة واإلسكندرية 
العام  ف��ي   %  32.8 بنسبة  ارت��ف��اع  مقابل   %  50.9  -(
 % 44.6 املالي����ة )-  ل��ألوراق  السابق(، ثم سوق أبوظبي 
مقابل + 69.8 %(، تاه س�������وق مسق���ط لألوراق املالية 
)- 41.9 % مقابل + 50.9 %(. وتعرض س����وق الكوي�������ت 
األسه�م  أس���ع������ار  مؤش����ر  حس������ب  املالي������ة،  ل����ألوراق 
 %  40.3  – بواق�ع  النخف��اض  الع��رب��ي،  النق��د  لصن����دوق 
العام  ف��ي   %  26.6 بنسبة  ارت��ف��اع  مقابل   2008 ع��ام  ف��ي 
السابق، تبعه سوق البحرين لألوراق املالية بانخفاض نسبته 

الدوحة  ثم س��وق   ،%  11.9 بنسبة  ارتفاع  مقابل   %  35.7
 لألوراق املالية )- 22.2 % مقابل + 30 %(، فبورصة عّمان 
املنقولة  القيم  وبورصة   ،)%  42.5  + مقابل   %  22.1  -(
وبورص���ة   )%  41.2  + مقابل   %  19  -( البيضاء  ب��ال��دار 
بيروت )- 13.5 % مقابل + 31.3 %(. والسوقان العربيان 
الوحيدان اللذان شهدا تراجعاً في مؤشري أسعارهما خال 
2007 هما سوق فلسطني لألوراق  و   2008 كل من عامي 
املالية )- 18 % عام 2008 مقابل – 12.1 % عام 2007( 
وسوق اخلرطوم لألوراق املالية )- 5.7 % مقابل – 6.8 %(. 
أّما السوق الوحيد الذي حقق ارتفاعاً في كل من العامني فهو 
سوق تونس لألوراق املالية الذي شهد مستوى أسعار األسهم 
فيه عام 2008 حتسناً متواضعاً بواقع 1.5 % بعد أن أحرز 

في العام السابق ارتفاعاً يناهز 30.4 %.

ثانيًا-  القيمة السوقية:
كما يحدث عادة أثناء دورات الركود وضعف األداء في 
أسواق األوراق املالية عموماً، وما يواكبها غالباً من االجتاه 
القيمة  تعرضت  امل��ت��داول��ة،  األس��ه��م  أس��ع��ار  ف��ي  الهبوطي 
 2008 عام  العربية  األسهم  ألس��واق  اإلجمالية  الرأسمالية 
إلى  أوصلها  )بالسالب(،   %  42.5 يناهز  واض��ح  النكماش 
من  أق��ل  فقط  ليس  مستوى  وه��و  دوالر  مليار   )769.8(
مستواها في نهاية عام 2007 )1338.6 ملياراً( وهو العام 
الذي شهدت فيه األسواق العربية فترة انتعاش ورواج، وإمنا 
أعادها إلى مستوى أقل أيضاً مما كانت عليه في نهاية عام 
2006 )888.1 ملياراً( حينما كانت تلك األسواق متر بفترة 

من الركود.

بصورة   2008 عام  الرأسمالية  القيمة  انخفاض  وب��رز 
أكثر  إلى  نسبته  املالي، حيث وصلت  دبي  في سوق  خاصة 
 ،)%  52.5  -( السعودي  األسهم  تاه سوق   ،%  54.3 من 
وس����وق   ،)%  48.1  -( املالية  ل���ألوراق  الكويت  س��وق  ث��م 
أبوظبي لألوراق املالية )- 43.2 %(. كم��ا ك����ان االنخفاض 
القاه���رة  ألس����واق  السوقي����ة  القيم�����ة  ف���ي  أيض����اً  كبيراً 
واإلس���كندرية )- 38.1 %(، مسقط )- 34.3 %(، البحرين 
)- 26.2 %(، اخلرطوم )- 22.9 %( والدوحة )- 19.8 %(. 
واألردن  فلسطني  أس���واق  ف��ي  االنخفاض  نسب  وت��راوح��ت 
واملغرب ولبنان بني – 14.1 % و – 11.7 %، في حني بقي 
االنخفاض في بورصة اجلزائر بحدود – 5.2 %. وانفردت 
بواقع  الرأسمالية  القيمة  ارتفاع في  بتحقيق  تونس  بورصة 
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18.1 %، مع اإلشارة إلى أنها انفردت أيضاً بتحقيق ارتفاع 
في مستوى أسعار األسهم كما ذكر آنفاً.

إلى   2008 التباين في األداء خال عام  وقد أدى هذا 
إعادة ترتيب بعض األسواق الرئيسية في املنطقة من حيث 
مع  ال��س��وق��ي��ة(،  الرأسمالية  القيمة  أس���اس  )ع��ل��ى  احل��ج��م 
محافظة معظم األسواق على مراكزها رغم تفاوت أهميتها 
النسبية باملقارنة مع العام السابق. ومن بني أكبر سبعة أسواق 
حدث حتسن في ترتيب سوقني أولهما سوق الدوحة لألوراق 
املالية الذي تقدم من املركز السادس عام 2007 إلى املركز 
القيمة  إجمالي  في  حصته  ارتفاع  مع   ،2008 عام  الثالث 
الرأسمالية لألسواق العربية من 7.1 % إلى 10 % لتصل 
أّما   .2008 عام  بنهاية  دوالر  مليار   )76.6( يعادل  ما  إلى 
السوق الثاني فهو بورصة القيم املنقولة بالدار البيضاء التي 
تقدمت من املركز السابع إلى السادس مع ارتفاع حصتها من 
5.6 % إلى 8.5 % أو إلى ما قيمته )65.8( مليار دوالر. من 
ناحية أخرى، حدث تراجع في ترتيب سوق واحد هو سوق 
أكبر س��وق عربي عام  كثالث  موقعه  فقد  ال��ذي  املالي  دب��ي 
انخفاض  2008 مع  ع��ام  السابع  املركز  إل��ى  لينتقل   2007
إلى   %  10.3 من  اإلجمالي  في  حلصته  النسبية  األهمية 
8.2 % لتصل بنهاية عام 2008 إلى ما قيمته )63.1( مليار 

دوالر.

ولم يحدث تغيير في ترتيب أي من األسواق االثني عشر 
األخ��رى، وإن لم يخُل األمر من بعض التفاوت في األهمية 
النسبية حلصصها في العامني األخيرين. إذ لم يزل السوق 
السعودي متصدراً قائمة األسواق العربية من حيث احلجم 
وإن  املدرجة،  لألسهم  السوقية  الرأسمالية  بالقيمة  قياساً 
تراجعت حصته من 38.8 % من اإلجمالي عام 2007 إلى 
دوالر  إلى ما قيمته )246.3( مليار  أو   2008 عام   %  32
بنهاية العام األخير. وحافظت البورصتان التوأمان للقاهرة 
الثاني مع ارتفاع األهمية النسبية  واإلسكندرية على املركز 
قيمته  م��ا  إل��ى  أو   %  11.2 إل��ى   %  10.4 م��ن  حلصتهما 
)85.9( مليار دوالر. كما حافظ سوق الكويت لألوراق املالية 
إلى  على املركز الرابع، رغم انخفاض حصته من 10.1 % 
الكويتي  السوق  أن  ويذكر  ملياراً.   )70.2( إل��ى  أو   %  9.1
أن فقد  بعد  ال��راب��ع  املركز  إل��ى   2007 ع��ام  انتقل  ك��ان قد 
املركز الثالث الذي سبق أن تبوأه فيما مضى. واحتفظ سوق 
انخفاض  رغم  اخلامس  املركز  في  املالية  ل��ألوراق  أبوظبي 

حصته من 9.1 % عام 2007 إلى 8.9 % عام 2008 أو إلى 
)68.8( مليار دوالر، في حني احتفظت بورصة عّمان باملركز 
أو إلى   % 4.7 إلى   %  3.1 ارتفاع حصتها من  السابع مع 
)35.8( ملياراً. وبقي سوق البحرين في املركز التاسع بقيمة 
دوالر  مليار   )20( نحو   2008 عام  بنهاية  بلغت  رأسمالية 

جدول رقم )17(
القيمة الرأسمالية السوقية 

في أسواق األسهم العربية
2008 - 2007

سوق 
األسهم في

% من اإلجمالـيمليــــــــــار دوالر* 

2007200820072008

519.0246.338.832.0السعودية

138.885.910.411.2مصر

95.576.67.110.0قطر

135.470.210.19.1الكويت

121.168.89.18.9أبوظبي

75.565.85.68.5املغرب

138.263.110.38.2دبي

41.235.83.14.7األردن

27.020.02.02.6البحرين

23.115.21.72.0ُعمان

10.99.60.81.2لبنان

5.46.30.40.8تونس

4.93.80.40.5السودان

2.52.10.20.3فلسطني

--0.10.1اجلزائر
1338.6769.6100.0100.0اإلجمالــــــــي

* كما في نهاية العام.
- مت ترتيب األسواق تنازليًا حسب القيمة الرأسمالية لعام 2008.
- أعد هذا اجلدول من واقع اجلداول اإلحصائية املرفقة بالنشرة 

الفصلية لصندوق النقد العربي – الربع الرابع 2008.
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من القيمة الرأسمالية اإلجمالية، تاه  أو ما يعادل 2.6 % 
سوق مسقط )15.2 ملياراً أو 2 %(، ثم بورصة بيروت )9.6 
ملياراً أو 1.2 %(، فبورصة تونس )6.3 ملياراً أو 0.8 %(. 
اللذين  وفلسطني  كل من سوقي اخلرطوم  وتراوحت حصة 
يحتان املركزين الثالث عشر والرابع عشر بني )3.8 – 2.1( 
مليار دوالر، في حني بقي املركز اخلامس عشر من نصيب 
بورصة اجلزائر التي لم تتجاوز القيمة الرأسمالية لألسهم 

املدرجة فيها )92( مليون دوالر.

ثالثًا- حركة التداول:
انعكس ضعف األداء في أسواق األوراق املالية العربية عام 
2008 على حركة التداول ولو بدرجة أقل من درجة انعكاسه 
على كل من مستويات األسعار والقيم الرأسمالية السوقية. 
فقد تبني أن القيمة اإلجمالية لألسهم التي تبادلتها األيدي 
العربية اخلمسة عشر  املالية  لألسواق  التداول  قاعات  في 
انخفضت  العربي  النقد  بيانات صندوق  قاعدة  في  املدونة 
إلى ما يعادل نحو )997.9( مليار دوالر أمريكي خال عام 
"2008 مقابل )1108.1( ملياراً في العام السابق أي بنسبة 
ناهزت  املقابلة  االنخفاض  نسبة  أن  ح��ني  ف��ي   ،%  9.9  -
في القيمة  في املؤشر العام لألسعار و 42.5 %   % 49.4
انخفاض  انعكس  وقد  آنفاً.  ورد  كما  اإلجمالية  الرأسمالية 
حجم  معدل  على  احل��ال،  بطبيعة  امل��ت��داول��ة،  األسهم  قيمة 
ذات�����ها  بالنسب������ة  اآلخر  انخفض هو  الذي  اليومي  التداول 
)- 9.9 %( ليبلغ حوالي )4( مليارات دوالر في املتوسط عام 

2008 مقابل )4.44( ملياراً في العام السابق.

ان��خ��ف��اض قيمة األس��ه��م امل��ت��داول��ة ف��ي األسواق  وجن��م 
التداول في السوق  العربية بشكل رئيسي عن تقلص حجم 
كما   .)%  23.3  -( ال��رب��ع   بقرابة   2008 ع��ام  ال��س��ع��ودي 
ساهم في هذا االنخفاض أيضاً، ولو بدرجة أقل، سوق دبي 
بحوالي اخلمس  اآلخر  فيه هو  التداول  تقلص حجم   الذي 
تعّرض  أس��واق عربية،  أكبر عشر  بني  ومن   .)%  19.6  -(
ودبي،  السعودية  سوقي  إلى  إضافة  أيضاً،  املغربي  السوق 
الثلث  من  بأكثر  فيه  املتداولة  األسهم  قيمة  في  النخفاض 
األخرى،  السبعة  الرئيسية  األس���واق  أم���اّ   .)%  35.9  -(
فقد شهدت قاعات التداول فيها خال عام 2008 نشاطاً 
املتداولة  األسهم  قيمة  في  الزيادة  نسبة  ووصلت  متزايداً. 
البحرين،  س���وق  في   %  110 إل��ى  امل��ذك��ور  الع����ام  خ���ال 
األردن،  في   %  64.4 و  العم�������اني،  الس�وق  في   % و67.3 

و 61.2 % في قطر، و 35.6 % في مصر، و 32.3 % في 
أبوظبي و 2.1 % في الكويت.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة األسهم السعودية املتداولة 
خال عام 2008، إاّل أن السوق السعودي حافظ على موقع 
الصدارة كأكبر أسواق املنطقة من حيث حجم التداول مبا 
قيمته )523.1( مليار دوالر، مستحوذاً على أكثر من نصف 

جدول رقم )18(
قيمة األسهم املتداولة 

في أسواق األسهم العربية
2008 - 2007

سوق 
األسهم في

% من اإلجمالـيمليـــــــــار دوالر 

2007200820072008

682.3523.161.652.4السعودية

130.9133.611.813.4الكويت

64.887.95.88.8مصر

103.383.19.38.3دبي

47.763.14.36.3أبوظبي

29.948.22.74.8قطر

17.428.61.62.9األردن

22.014.12.01.4املغرب

5.28.70.50.9ُعمان

1.02.10.10.2البحرين

1.01.70.10.2لبنان

0.2-0.71.7تونس

0.81.20.10.1فلسطني

0.90.50.10.1السودان

--0.20.3اجلزائر
1108.1997.9100.0100.0اإلجمالـــــي

- مت ترتيب األسواق تنازليًا حسب قيمة األسهم املتداولة خالل عام 2008.
- أعد هذا اجلدول واحتسبت نسبُه من واقع اجلداول اإلحصائية املرفقة 

بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي – الربع الرابع 2008.
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)52.4 %( إجمالي قيمة األسهم املتداولة في األسواق املالية 
املالية  ل��ألوراق  الكويت  سوق  حافظ  كما  مجتمعة.  العربية 
على املركز الثاني، الذي كان قد استعاده في السنة السابقة 
من سوق دبي، مع مواصلة ارتفاع قيمة األسهم املتداولة في 
السوق الكويتي خال عام 2008 إلى أكثر من )133.6( مليار 
دوالر، أو ما يعادل نحو 13.4 % من إجمالي قيمة األسهم 
العربية املتداولة. وتقدمت بورصتا القاهرة واإلسكندرية من 
املركز الرابع عام 2007 إلى الثالث عام 2008 مع ارتفاع 
أو  دوالر   مليار   )87.9( إلى  فيهما  املتداولة  األسهم  قيمة 
8.8 % من اإلجمالي، لتحان بذلك محل سوق دبي املالي 
أو  الذي تراجع إلى املركز الرابع مبا يعادل )83.1( ملياراً 
8.3 %. واحتفظ سوق أبوظبي باملركز اخلامس مبا يعادل 
)63.1( مليار دوالر أو 6.3 % من اإلجمالي، شأنه في ذلك 
شأن سوق الدوحة الذي احتفظ باملركز السادس مبا يعادل 
)48.2( ملياراً أو 4.8 %. أّما السوق األردني، فقد تقدم من 
2008 مع زيادة  السابع عام  إلى   2007 الثامن عام  املركز 
حصته من األسهم املتداولة إلى ما قيمته )28.6( مليار دوالر 
أو ما نسبته 2.9 % من اإلجمالي، ليحل بذلك محل السوق 
املغربي الذي تراجع إلى املركز الثامن مع انخفاض حصته 
إلى )14.1( ملياراً أو 1.4 %. وبقي املركزان التاسع والعاشر 
من نصيب سوقي مسقط والبحرين مبا قيمته )8.7( ملياراً 
و )2.1( ملياراً أو ما نسبته 0.9 % و 0.2 % على التوالي. 
وتوزعت املراكز اخلمسة الباقية على األسواق األخرى التي 
تراوح حجم التداول فيها خال عام 2008 بني )1.7( مليار 
دوالر لكل من بورصتي بيروت وتونس وحوالي )300( مليون 
دوالر لبورصة اجلزائر، مروراً بسوقي فلسطني )1.2 ملياراً( 

والسودان )نصف مليار(. )انظر اجلدول رقم 18(.

رابعًا- خطوات إصالحية:
في ضوء التجارب التي عرفتها األسواق املالية العربية في 
الس������نوات املاضية، وعلى األخص تلك التجربة التي عاشتها 
معظم هذه األسواق أثناء “احلركة التصحيحية” عام 2006، 
عمدت السلطات واجلهات املعنية في العديد من دول املنطقة 
إلى اتخاذ عدد من اخلطوات اإلصاحية الرامية إلى تطوير 
البنى الهيكلية واألطر التشريعية والرقابية في أسواقها بغية 
احلد من املمارس������ات غير الصحية الت������ي كانت تغلب عليها 
في كثير من األحيان الس������مات املضاربي������ة املبالغ بها، وذلك 
من خال حتس������ني مس������توى األداء وأس������اليب العمل وتعزيز 

ثقة املس������تثمرين وزيادة الوعي االستثماري. ومن اإلجراءات 
العملي������ة التي مت اتخاذها في هذا الس������بيل، حتس������ني املناخ 
االس������تثماري وفتح الب������اب أمام املس������تثمر األجنبي، وتطوير 
اإلج������راءات املتعلق������ة باألنظم������ة والقوانني املعتم������دة بهدف 
االرتقاء مبس������تويات اإلفصاح والش������فافية، وتنظيم عمليات 
االكتتاب وحتس������ني شروط اإلدراج، وإلزام الشركات املدرجة 
بتقدمي البيانات ونش������رها مبا يساعد املستثمرين على اتخاذ 
قراراتهم االستثمارية السليمة. وعكف املسؤولون املعنيون في 
بعض الدول على اس������تكمال املنظومات التشريعية ألسواقهم 
من خال إنش������اء أو إعادة تشكيل هيئات مستقلة لإلشراف 
على تلك األسواق، ووضع أسس ومعايير لتطوير أداء صناديق 

االستثمار وإصدار لوائح حلوكمة الشركات. 
أعقبها  وما  األخيرة  العاملية  املالية  األزم��ة  انفجار  واثر 
في أوقات الحقة من عام 2008 من ارتدادات على أسواق 
املنطقة، واصلت السلطات واجلهات املعنية في بلدان املنطقة 
جهودها “اإلصاحية”، في الوقت الذي كثفت فيه السلطات 
النقدية واملالية من جهودها، ضمن إطار سياساتها النقدية 
األسواق  على  فقط  ليس  األزم��ة  تداعيات  ملعاجلة  واملالية، 

املالية وإمنا على اقتصاداتها بصورة عامة.

عن  املسؤولة  اجلهات  اتخذتها  التي  التدابير  وشملت 
أسواق األسهم خال النصف األول من عام 2008، حتسني 
مع  تفاهم  مذكرات  وتوقيع  التداول،  لنظم  الفنية  اجلوانب 
مجالس  أعضاء  تعامات  وتنظيم  وإقليمية،  دولية  أس��واق 
اإلدارة، وحتديد مواعيد إفصاح الشركات املدرجة عن بياناتها 
إقرار مشاريع  أيضاً،  املتخذة  األخرى  التدابير  ومن  املالية. 
قوانني معدلة لقوانني الشركات تقضي باعتماد مرونة أكبر 
تأسيسها،  لدى  الشركات  لرأسمال  األدن��ى  تعيني احلد  في 
وتطوير املؤشرات لكي تعكس أداء األسواق املالية بشكل أكثر 
باألسهم  مرجحة  قياسية  مؤشرات  اعتماد  خ��ال  من  دق��ة 
املرجحة  القياسية  األرق��ام  من  ب��دالً  للتداول  القابلة  احل��رة 
بالقيمة السوقية. وفي حني متت املوافقة في بعض األسواق 
على تعديل قوانني سوق املال وتعزيز الرقابة، عمدت أسواق 
أخرى إلى تطوير خدماتها اإللكترونية للمستثمرين وللعاملني 
فيها بغية توفير معلومات وبيانات فورية عن التداول، وإلى 

حتسني أنظمة التسويات والتقاص واإليداع املركزي .
ال��رق��اب��ي��ة والتنفيذية  إل��ى اس��ت��م��رار اجل��ه��ات  وإض��اف��ة 
الرامية  جهودها  في  العربية  املالية  األوراق  بأسواق  املعنية 
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عبر  األس��واق  لهذه  والتنظيمية  الرقابية  األط��ر  تطوير  إلى 
النقدية  السلطات  أقدمت   ،2008 عام  من  الثاني  النصف 
على  املالية(  ووزارات  املركزية  )البنوك  املختصة  واملالية 
سياساتها  نطاق  ضمن  متنوعة،  وتدابير  إج���راءات  اتخاذ 
النقدية واملالية، وذلك ملواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية 
بشكل  املنطقة  أس��واق  على  السلبية  آثارها  من  والتخفيف 
خاص واقتصاداتها بوجه عام. وشملت التدابير املتخذة في 
هذا الشأن، بني أمور أخرى، تخفيض أسعار الفائدة وخفض 
نسب االحتياطيات اإللزامية للبنوك وحثها على التوسع في 
كميات  ضخ  عن  فضًا  الضروري،  املصرفي  االئتمان  منح 
متزايدة من السيولة احمللية سواء من خال األدوات النقدية 

املتاحة أو من خال اإلنفاق احلكومي)30(.

خامسًا-  أسواق مالية عربية أخرى:
إضافة إلى أسواق األوراق املالية اخلمسة عشر التي مت 
التطرق إليها آنفاً في هذا السياق، هنالك عدد من أسواق 
 2008 عام  نهاية  تكن حتى  لم  التي  األخ��رى  العربية  امل��ال 
مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، أو أنها ما 
تزال في مراحل التأسيس واستكمال اإلجراءات والترتيبات 

النهائية استعداداً الفتتاح العمل فيها رسمياً.
ومن األسواق العاملة التي لم تشملها بعد قاعدة بيانات 
صندوق النقد العربي، “سوق العراق لألوراق املالية”. وتشير 
البيانات املتوفرة)31( إلى أن قيمة األسهم املتداولة في هذا 
السوق قد تضاعفت عام 2007 مبرتني تقريباً عن مستواها 
في العام السابق لتصل إلى نحو )428( مليار دينار عراقي. 
شركة   )85( مجموعه  مل��ا  سهم  مليار   )153( ت���داول  ومت 
مدرجة في السوق حتى نهاية عام 2007، مقابل )58( مليار 
سهم و )84( شركة في العام السابق. وبعد أن كان التداول 
محصوراً باملواطنني العراقيني، شهد عام 2007 دخول عدد 
التعليمات  املستثمرين األجانب حيث سبق وأن صدرت  من 

بالسماح لألجانب باالستثمار في البورصة العراقية.
وفي ليبيا مت إنشاء “سوق األوراق املالية الليبي” في مدينة 
طرابلس كمقر رئيسي، مع افتتاح فرع في مدينة بنغازي. ومت 
التقنيات واالتصاالت املعمول  جتهيز مقري السوق بأحدث 
الكوادر  وجتهيز  إع���داد  مت  كما  امل��ال��ي��ة.  األس����واق  ف��ي  بها 
 ،2008 إبريل  شهر  وفي  بالسوق.  للعمل  املؤهلة  الوظيفية 
وفي  الليبي.  السوق  في  االلكتروني  التداول  بدء  عن  أُعلن 
شهر نوفمبر 2008 مت طرح )1.75( مليون سهم أو ما يعادل 
35 % من إجمالي أسهم شركة سوق األوراق املالية الليبي 
لاكتتاب العام. وحتى نهاية العام 2008، جرى تداول نحو 
)3.3( مليون سهم مبا قيمته حوالي )57.3( مليون دينار ليبي 

للشركات املدرجة والتي يبلغ عددها )8( شركات )32(.
عام  نهاية  حتى  ي��زال جارياً  ما  العمل  كان  وفي سورية 
2008 إلطاق “سوق دمشق لألوراق املالية” املقرر افتتاحه 
رسمياً في شهر مارس 2009، وذلك من مقره املؤقت ريثما 
يتم بناء وجتهيز مبناه مبدينة دمشق. ويذكر أن السوق أصدر 
في شهر أغسطس 2008 نظام قواعد وشروط اإلدراج ليكون 
االنطاقة الفعالة في عمل السوق، حيث يعتبر إدراج األوراق 
واملهمة الستكمال متطلبات  املالية من اخلطوات األساسية 
املالية.  األوراق  ت��داول  عمليات  مباشرة  قبل  السوق  عمل 
وكان السوق قد أصدر في شهر يونيو 2008 نظام العضوية 
واعتمد دليل اإلجراءات اخلاصة بها ملساعدة الشركات في 

التقدم للحصول على عضوية السوق)33( .
أّما في اليمن، فما يزال العمل على تأسيس سوق مالية 
قائماً. وكان قد مت تشكيل جلنة برئاسة وزير املالية من أجل 
إطار  وف��ي  ال��س��وق.  لتأسيس  متكامل  ق��رار  مشروع  تقدمي 
االستعدادات اجلارية لهذا الغرض، كان قد مت أيضاً التوقيع 
على اتفاقية مع معهد حوكمة الشركات )حوكمة( الذي يتخذ 

من دبي مقراً له.
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إيران؛ وهي مستقاة من امللحق اإلحصائي  إضافة إلى الدول العربية –  )1( تشمل البيانات اخلاصة بالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي – 

لتقرير صندوق النقد الدولي حول “اآلفاق االقتصادية اإلقليمية” الصادر في أكتوبر 2008، واملنشور على املوقع االلكتروني للصندوق 

www.imf.org

)2( احتسبت معدالت النمو اخلاصة بالناجت احمللي اإلجمالي االسمي من واقع البيانات الواردة في املصدر السابق.

)3( حسب تقديرات Institute of International Finance كما وردت في تقرير صندوق النقد الدولي

Regional Economic Outlook  مايو 2008 املنشور على املوقع االلكتروني للصندوق املشار إليه آنفاً.

)4( استخلص هذا الرقم من واقع البيانات املنشورة في املاحق اإلحصائية للتقرير االقتصادي العربي املوحد – سبتمبر 2007.

)5( كما ورد في كتاب Migration and Remittances الصادر في شهر مارس 2008 عن البنك الدولي واملنشور على موقعه االلكتروني  

www.worldbank.org

)6( وهو تقرير “ممارسة أنشطة األعمال 2008” )Doing Business 2008( الصادر عن البنك الدولي باالشتراك مع مؤسسة التمويل 

الدولية واملنشور على املوقع االلكتروني للبنك الدولي املشار إليه آنفاً.

)7( ما لم يذكر غير ذلك حتديداً، فإن البيانات الواردة في هذا السياق مستقاة من تقريرين للبنك الدولي هما:

-  Global Economic Prospects- Regional Annex  ، يناير 2008.

للبنك  MENA Economic Developments and Prospects، يونيو 2008 والتقريران منشوران على املوقع االلكتروني    -

الدولي املشار إليه سابقاً.

)8(  يشمل هذا التصنيف )17( بلداً من البلدان العربية التي توفرت عنها بيانات مقارنة والتي تقع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

كما يُعّرفها البنك الدولي. وقد صنفت هذه البلدان في ثاث مجموعات كما يلي: املجموعة األولى، وتضم )6( بلدان “فقيرة باملوارد 

وغنية باأليدي العاملة” وهي األردن، تونس، جيبوتي، لبنان، مصر، واملغرب.

املجموعة الثانية، وتضم )4( بلدان “غنية باملوارد واأليدي العاملة” وهي: اجلزائر، سورية، العراق، واليمن. وقد أضفنا إليها أحياناً، 

وحيثما توفرت بيانات مقارنة، بلدين آخرين يصنفهما البنك الدولي ضمن منطقة “إفريقيا جنوب الصحراء” وهما: السودان وموريتانيا 

املفترض انضمامها إلى هذه املجموعة بعد أن بدأت بإنتاج النفط عام 2006.

املجموعة الثالثة، وتضم )7( بلدان “غنية باملوارد ومستوردة لأليدي العاملة” وهي: اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت، 

وليبيا.

الصادر في شهر مارس 2008 عن األمانة العامة  )9( وردت هذه املعلومه في تقرير “االقتصاد العربي عام 2007 وآفاقه لعام 2008” 

لاحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للباد العربية.

)10( وهو التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان Poverty in MENA في شهر أغسطس 2006 واملنشور على موقعه االلكتروني املشار 

إليه آنفاً.

 )11( وهو التقرير الذي تشترك في إعداده املنظمتان الدوليتان )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( وصدر العدد األخير منه حتت عنوان  

Global Monetary Report,2008. ومت نشره على املوقعني االلكترونيني للمنظمتني املشار إليهما آنفاً.

الهوام�ش
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)12( وهو البيان الذي أميط اللثام عنه في شهر أغسطس 2008 ونشر على املوقع االلكتروني للبنك الدولي حتت عنوان:

“The Developing World is Poorer than We Thought…”

امللحق  2008، ومن  إبريل  الدولي لشهر  النقد  (WEO Data Base) لصندوق  القاعدة اإلحصائية  التقديرات من  )13( استخلصت هذه 

اإلحصائي املرفق بتقرير البنك الدولي: Economic Developments & Prospects 2008 ، وكاهما منشور على املوقعني االلكترونيني 

للمنظمتني املشار إليهما آنفاً.

)14( وردت هذه التقديرات في تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في شهر بناير 2008 بعنوان Global Employment Trends واملنشور 

السياق مستقاة من  ال��واردة في هذا  البيانات  لم يذكر غير ذلك حتديداً، فإن  www.ilo.org. وما  للمنظمة  املوقع االلكتروني  على 

التقرير املذكور. ويذكر أن منظمة العمل الدولية عمدت في تقريرها املذكور إلى تصنيف بلدان املنطقة العربية في مجموعتني منفصلتني 

هما: 

1 - مجموعة بلدان الشرق األوسط وتضم األردن، اإلمارات، البحرين، السعودية، سوريه، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطني 

)الضفة  والقطاع(، اليمن، وإيران.

2 - مجموعة بلدان شمال إفريقيا وتضم تونس، اجلزائر، ليبيا، مصر، املغرب، والسودان.

)15( صدر هذا التقرير عن منظمة العمل الدولية في شهر مارس بعنوان: Global Employment Trends For Women ونشر على موقع 

املنظمة االلكتروني املشار إليه آنفاً.

)16( وردت هذه التقديرات في تقرير البنك الدولي السنوي لعام 2006 واملنشور على موقعه االلكتروني املشار إليه آنفاً.

)17( وردت هذه املاحظة على لسان كبير االقتصاديني ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي خال مؤمتر صحفي عقده 

بتاريخ 2007/4/14 ومت نشره حينذاك على موقع البنك االلكتروني املشار إليه آنفاً.

)18( وردت هذه املعلومة في التقرير الصادر عن البنك الدولي في شهر يونيو 2008 بعنوان:

       Economic Developments and Prospects 2008  واملنشور على موقع البنك االلكتروني املشار إليه آنفاً.

بتاريخ  املنعقد   (G – 8) الثمان  الكبرى  الدول  القمة ملجموعة  الدولي على هامش اجتماع  البنك  )19( ورد ذلك في تقرير موجز أصدره 

2008/7/2 حول أزمة الغذاء. والتقرير منشور على موقع البنك االلكتروني املشار إليه آنفاً.

)20( استخلصت هذه البيانات من القاعدة اإلحصائية لصندوق النقد الدولي املنشورة في شهر أكتوبر 2008 مع التقرير نصف السنوي 

األخير للصندوق، وذلك باستثناء البيانات اخلاصة بالعراق ومصدرها امللحق اإلحصائي املرفق بتقرير الصندوق الصادر في شهر مايو 

2008 حول الشرق األوسط ووسط آسيا. والقاعدة اإلحصائية وامللحق اإلحصائي كاهما متاحان على موقع الصندوق االلكتروني 

املشار إليه آنفاً.

)21( وهو تقرير “االقتصاد العربي عام 2007 وآفاقه لعام 2008” الصادر في شهر مارس 2008 عن األمانة العامة لاحتاد العام لغرف 

التجارة والصناعة والزراعة للباد العربية.

  Regional Economic Outlook-MENA املرفق بتقرير (Statistical Appendix) 22( استخلصت هذه البيانات من امللحق اإلحصائي(

الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2008 واملنشور على موقعه االلكتروني املشار إليه آنفاً.
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)23( احتسبت النسبتان بناء على رقم الصادرات السلعية الواردة في امللحق اإلحصائي املرفق بتقرير البنك الدولي   

  Economic Developments and Prospects 2008 املشار إليه آنفاً، ورقم الصادرات اإلجمالية من السلع واخلدمات الواردة 

في امللحق اإلحصائي املرفق بتقرير صندوق النقد الدولي Regional Economic Outlook لشهر مايو 2008.

)24( وهي اجلهات املشاركة في إعداد “التقرير االقتصادي العربي املوحد” الذي يصدر في شهر سبتمبر من كل عام. وتضم هذه اجلهات 

صندوق النقد العربي الذي يتولى مسؤولية إعداد التقرير بالتعاون والتنسيق مع اجلهات الثاث األخرى املنبثقة عن جامعة الدول العربية 

وهي األمانة العامة للجامعة، الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ومنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )أوابك(. وهذا 

التقرير هو املصدر الرئيسي للبيانات الواردة في هذا السياق )التجارة اخلارجية العربية(، وذلك ما لم يرد ذكر مصدر آخر حتديداً.

  )25( ورد ذكر بعض هذه النسب على لسان رئيس االحتاد العام للغرف العربية أثناء مؤمتر “االستفادة من التجربة األوروبية لتحقيق التكامل 

االقتصادي العربي” في القاهرة في شهر مارس 2008، في حني استخلصت النسب األخرى من إحصاءات االنكتاد.

)26( وردت هذه املعلومات على لسان نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في الكلمة التي ألقاها أثناء انعقاد مؤمتر املصارف العربية في 

شهر أبريل 2006 والتي نشرت مقتطفات منها بتاريخ 2006/4/30 صحيفة “شبه اجلزيرة” القطرية التي تصدر باللغة االنكليزية، 

www.thepeninsulaqatar.com :وذلك على موقعها االلكتروني

)27( ما لم يرد ذكر مصدر آخر حتديداً، فإن البيانات الواردة في هذا السياق مت استخاصها وجتميعها من اجلداول اإلحصائية امللحقة 

www.unctad.org لعام 2008 املنشور على موقع املنظمة االلكتروني World Investment Report بتقرير منظمة انكتاد

)28( وهو املؤشر املركب الذي طّورته “املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات” لقياس التحسن أو التراجع في مناخ االستثمار 

في البلدان العربية استناداً إلى املؤشرات االقتصادية الكلية التي تشمل معدل التضخم والتوازن الداخلي والتوازن اخلارجي لهذه البلدان. 

الذي يصدر سنوياً عن املؤسسة املذكورة وينشر على موقعها  ويجرى نشر هذا املؤشر في تقرير “مناخ االستثمار في الدول العربية” 

www.dhaman.org االلكتروني

)29( وهو املؤشر الذي يعده صندوق النقد العربي والذي يرصد حتركات أسواق األوراق املالية الستة عشر في أربع عشرة دولة عربية هي 

األردن، اإلمارات )وحتتوي على سوقني في أبوظبي ودبي(، البحرين، تونس، اجلزائر، السعودية، السودان، عمان، فلسطني، قطر، الكويت، 

لبنان، مصر )وحتتوي على سوقني في القاهرة واالسكندرية مبؤشر واحد( واملغرب. وقد جرت االستعانة، في هذا السياق، باملؤشر املركب 

املذكور ومؤشرات األسواق األخرى الواردة في النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي، وعلى األخص للربع الرابع من عام 2008 - طبعة 

.www.amf.org.ae االنترنت - على موقع الصندوق اإللكتروني

)30( استقيت معظم اخلطوات واإلجراءات والتدابير الواردة في هذا السياق )خطوات إصاحية( من نشرات فصلية متفرقة لصندوق النقد 

www.amf.org.ae :العربي الذي ينشرها على موقعه االلكتروني

)31( ما لم يذكر مصدر آخر حتديداً، فإن معظم البيانات واملعلومات الواردة في هذا السياق )أسواق مالية عربية أخرى( استقيت من تقرير 

مناخ االستثمار في الدول العربية لعامي 2006 و 2007.

www.cbl.gov.ly 32( مت جتميع هذه البيانات من واقع اإلحصاءات املنشورة على املوقع اإللكتروني(

www.syria-bourse.com :33( استقيت هذه املعلومات من املوقع االلكتروني(
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ليس ثمة فارق الفت في أوضاع اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي خالل األعوام الثالثة األخيرة. 
فقد استمر االرتفاع التدريجي في أسعار النفط، واستمرت - بالتالي - فرص النمو واالزدهــار، خاصة وأن 
جتربة الفورة النفطية األولى وما أعقبها من تدهور سريع في أسعار النفط جنم عنه ركود طويل وخطير 
مازالت - بكل تفاصيلها - راسخة في األذهان. ولعل مرارة تلك التجربة قد ساهمت كثيرًا في ترشيد التعامل 
مع إيرادات النفط املتزايدة منذ 2003 حتى اآلن. إذ توجهت الفوائض املالية - في أغلب هذه الدول - في 
اجتاهات صحية وصحيحة ثالثة: سداد الديون احمللية واخلارجية، تعزيز وتوزيع االستثمارات اخلارجية، 
واالستثمار محليًا في البنية األساسية وفي مشاريع ضخمة للصناعة والطاقة واالتصاالت بتكاليف تصل 
إلى )1.3( تريليون دوالر أمريكي. كما أن جزء من الفوائض مت توظيفه لتعزيز املدخرات وصناديق االستقرار 
املالي، وصناديق األجيال القادمة، فضاًل عن رفع حجم احتياطيات العمالت األجنبية لدى البنوك املركزية.

ومبوازاة ذلك، وحتّوطًا لصدمات مفاجئة نتيجة تذبذب أسعار النفط، أو ارتفاع درجات التوتر السياسي 
حترير  إلى  تهدف  إصالحية،  اقتصادية  برامج  تنفيذ  في  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  مضت  واألمني، 
أنشطتها، وزيادة انفتاحها، وحتديث نظام الرقابة واللوائح املنظمة ملاليتها العامة، وأسواقها املالية، وقطاعها 
التنموي  دوره  القطاع اخلاص  ليؤدي  املناسبة  البيئة  تهيئة  إلى  برامج اإلصالح هذه  كما هدفت  املصرفي. 
كانت  وإذا  املجلس.  دول  اقتصادات  تنافسية  يدعم  ومبا  الفرص،  وتكافؤ  السوق  قوى  ظل  في  واالجتماعي 
األزمة  فإن  ولبنان،  فلسطني  أوضــاع  وكذلك  مبشرًا،  نسبيًا  قد شهدت حتسنًا  العراق  في  األمنية  األوضــاع 
املستحكمة في العالقات اإليرانية - األمريكية على خلفية بناء املفاعل النووي اإليراني، مازالت تنشر في 

سماء املنطقة كثيرًا من السحب التي حتول دون وضوح الرؤية.

وتبني مــشــاريــع اخلصخصة،  قــطــاع األعــمــال،  إلــى حتــريــر  الــرامــيــة  الــتــعــاون  إن جــهــود دول مجلس 
واإلصالحات الضريبية، وغير ذلك من التدابير الرامية لتحسني املناخ االستثماري في اقتصاداتها؛ أسهمت 
في استقطاب املزيد من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر وغير املباشر إلى اقتصادات هذه الدول، وبخاصة 
للسعودية واإلمــارات والبحرين. وقد أدى هذا كله إلى حتقيق تقدم متواصل في التصنيف السيادي لدول 
مجلس التعاون. فعلى سبيل املثال، رفعت وكالة التصنيف الدولية موديز في عام 2007 من تقييمها السيادي 
لكل من الكويت واإلمارات وقطر إلى Aa2، والسعودية إلى A1، والبحرين وعمان إلى A2. كما صنف تقرير 
التنافسية العاملية الصادر عن دافوس كاًل من الكويت والسعودية ضمن قائمة أفضل ثالثة دول في العالم في 

درجة األمان املالية.

زيــادة غير مسبوقة في اإلنفاق  التعاون شهدت  اقتصادات دول مجلس  أن معظم  إلى  وجتدر اإلشــارة 
السلعية  الــواردات  في  كبيرة  زيــادة  حــدوث  عليها  ترتب  النفطي،  وغير  النفطي  القطاعني  في  االستثماري 
وبخاصة الوسيطة والرأسمالية، ما أدى في بعض هذه االقتصادات إلى بروز عالمات التأثير املعاكسة لإلنفاق 

التوسعي، وظاهرة بعض االختناقات االقتصادية واالجتماعية.

تقدمي
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وعلى ذلك، فهذه الدول مطالبة بأن تأخذ بعني االعتبار الطاقة االستيعابية القتصاداتها لدى القيام 
ببرمجة تنفيذ املشاريع الكبيرة، وذلك لضمان حتقيق معدالت منو اقتصادية عالية ومستدامة وسط بيئة 
اقتصادية محلية مستقرة ال تزيد نار التضخم اشتعااًل كما أن استراتيجية تشجيع القطاع اخلاص حتتاج 

إلى إصالحات قانونية ومؤسسية، إلى جانب تفعيل وتسريع برامج اخلصخصة.

ولتعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات اخلليجية، البد من تطبيق السياسات الرامية إلصالح 
سوق العمل، وتنمية املهارات الوطنية، وتشجيع قطاع خاص قادر على استيعاب القادمني اجلدد إلى 
سوق العمل من خالل مشاريع تطرح فرص عمل مجزية ومنتجة. وحتقيق هذا الهدف األساسي واألكثر 
املواطن  وبناء  والتدريب،  التعليم  وسياسات  الستراتيجيات  شاماًل  إصالحًا  بالتأكيد  يقتضي  أهمية 

اخلليجي املتعلم واملؤهل.



املؤشــرات اإلجماليـــة

الــبـــــــاب األول
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أواًل - السكان:
ف������ي نهاية 2007، بلغ إجمالي عدد س������كان دول مجلس 
التع������اون اخلليجي نحو 38.7 مليون نس������مة، ميثل األجانب 
40% منهم، ويتوزع هؤالء على دول املجلس )اجلدول 1-1( 
الس������عودية 66.4%، اإلم������ارات 12.7%، الكوي������ت %8.8، 
عمان 7.2%، قطر 2.6%، والبحرين 2.3% من اإلجمالي. 
وتفاوتت معدالت منو السكان في هذه الدول خال الفترة)1( 
1990 – 2005، وس������جلت اإلم������ارات أعاها 9%، ثم قطر 
5%، وحققت كل من الس������عودية والبحرين وعمان 3% لكل 

منها، وكانت أدناها في الكويت %2.

ويتوقع  البنك الدولي)2( انخفاض معدل النمو الس������كاني 
ف������ي دول مجلس التع������اون من 3.1% خ������ال الفترة 1990 
– 2005، إل������ى 2% خ������ال الفت������رة 2005 – 2020، وعلى 
هذا األس������اس يتوقع أن ينمو عدد السكان اإلجمالي من 36 
مليون نس������مة عام 2005 إل������ى 53 مليون عام 2020. وعلى 
مستوى دول املجلس فرادى؛ سوف تسجل الكويت في الفترة 
املذكورة أعلى معدل منو س������كاني )مبا فيه العمالة الوافدة( 
بنسبة 2.5%، مقابل 2.2% للسعودية، و 2% لكل من عمان 
واإلم������ارات، ثم قطر 1.6%، والبحري������ن 1.5%، ومن ناحية 
أخ������رى، في عام 2005 ش������كل الس������كان اخلليجي������ون الذين 
تبلغ أعمارهم 14 س������نة وما دون نح������و 27.7% من إجمالي 

الفصــــل األول 

 السـگــــان والعـمـــالـــــة

)اجلدول 1-1(
مؤشرات السكان والعمالة والبطالة في دول مجلس التعاون اخلليجي

البلدان
عدد السكان
مليون نسمة

2007

نسبة عدد
 السكان
املواطنني

 إلجمالي عدد 
السكان

التوزيع النسبي 
للعاملني في احلكومة 

)2006(

التوزيع النسبي 
للعاملني في القطاع 

اخلاص 
)2006(

معدالت البطالة 
)2007(

وافدونمواطنونوافدونمواطنون

2.3%98.7%1.3%91%9%10%4.9اإلمارات

4%72.4%27.6%11%89%62%0.9البحرين

11.2%80%20%9%91%73%25.7السعودية

14%78.3%21.7%26%74%74.6%2.8عم�ان

2.3%96%4%31.3%68.7%16%1قطر

1.8%97%3%26%74%31%3.4الكويت

5.9 % متوسط60 %38.7اإلجمالي

املصدر: األمانة العامة الحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي، العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، دراسة منشورة في ابريل 2008.
 تقارير ونشرات أجهزة وإدارات اإلحصاء احمللية.

تقارير صحفية منشورة في الصحف احمللية.
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عدد الس������كان، مقابل 70.2% مل������ن تتراوح أعمارهم بني 15 
و 64 س������نة وحوالي 2.1% ملن هم فوق ال� 65 س������نة. وحتتل 
السعودية املرتبة األولى من حيث نسبة الفتية لغاية 14 سنة 

بنسبة 37%، ثم عمان 34%، فالبحرين %27.

وقد تفاقمت في السنوات األخيرة، والسيما خال عامي 
2006 و2007، ظاه������رة اخللل الس������كاني ف������ي غالبية دول 
مجلس التعاون، بعد أن ارتفعت فيها وبش������كل غير مس������بوق 
معدالت الزيادة في أعداد الس������كان الوافدين؛ فعلى س������بيل 
املثال تراجعت نسبة املواطنني إلى إجمالي السكان في دولة 
اإلمارات من 20% عام 2001 إلى 10% فقط في نهاية عام 

2007، وباملثل تراجعت في قطر من 31.5% إلى %16.

وهذه الزي������ادة في أعداد الس������كان الوافدين في كل من 
اإلم������ارات وقطر ج������اءت نتيجة الفورة الكبيرة في النش������اط 
االقتصادي، كما جاءت انعكاساً لسياسات جديدة في قطاع 
العقار بصفة خاصة، متثلت في تشجيع املستثمرين األجانب 
على االس������تثمار العقاري، وتس������هيل اإلقام������ة الدائمة ملاك 
الش������قق في املناطق الس������كنية املبنية حديثاً، ورفع احلواجز 
عن استقدام العمالة األجنبية لبناء املدن العقارية اجلديدة. 
ويكفي اإلشارة)3( هنا إلى ارتفاع معدل منو السكان في قطر 

من 3.2% عام 2006 إلى 10.5% عام 2007.

ثانيًا - العمالة الوافـــدة:
من الطبيعي أن تؤدي الزيادة غير املس������بوقة في أس������عار 
النفط، وبالتالي، في معدالت النمو االقتصادي بدول مجلس 
التع������اون اخلليجي، إلى ارتفاع مواكب في اس������تقدام العمالة 

الوافدة لتنفيذ وتش������غيل مش������اريع التنمية. ذل������ك أن العمالة 
الوطنية في أغلب دول املجلس أقل حجماً من احتياجات هذه 
املشاريع. خاصة وأن العمالة الوطنية هذه – وفي أغلب دول 
املجلس أيضاً – ال تزال تفضل األعمال اإلدارية واحلكومية، 
وتع������زف عن العديد من األعمال واملهن واحلرف. ناهيك عن 
ضعف مساهمة املرأة في قوة العمل الوطنية، حيث ال تتجاوز 
العمال������ة النس������ائية الوطنية في الس������عودية 14.4% من قوة 
العمل السعودية، مقابل 26% في قطر، 31% في البحرين، 
و43.7% ف������ي الكويت)4(. وهذا ما عمق اعتماد دول املجلس 
على العمالة الوافدة في القطاعني اخلاص والعام، وبنس������بة 

أقل في األجهزة احلكومية.

1 - حجم العمالة الوافــدة:

في نهاية 2006، بل������غ إجمالي العمالة املواطنة والعمالة 
الوافدة نح������و 14.5 مليون عامل)5(، تش������كل العمالة الوافدة 
فيها ما نس������بته 70.3% )10.2 مليون عامل(. وقد ارتفعت 
نس������بة العمالة الواف������دة خال الفت������رة 2001 – 2006 في 
البحرين من 58.8% إل������ى 79%، عمان )%79، %81.5(، 
الس������عودية )50.2%، 88.4%(، قطر )%53.9، %84.8(، 
والكويت )80.4%، 84.8%(، وكانت نس������بتها في اإلمارات 

هي األعلى خال العامني املذكورين وبلغت %90 - %91.

وجتدر اإلش������ارة إلى أن توزع العمالة الوافدة بني القطاع 
اخلاص واألجهزة احلكومية قد سجل حتوالً كبيراً في العقود 
األربعة املاضية، حيث تقلصت العمالة الوافدة لدى احلكومة 
إلى درجة كبيرة، بينما س������جلت أعداد هذه العمالة تضخماً 

كبيراً لدى القطاع اخلاص.

)الرسم البياني 1-1(
نسب توزيع السكان في دول مجلس 

التعاون 2007 

%العدد مليونالدولة

4.912.7اإلمارات

0.92.3البحرين

25.766.4السعودية

2.87.2عم�ان

12.6قطر

3.48.8الكويت

38.7100اإلجمالي



- 106 -

ويبدو ذل������ك واضحاً في بيانات )اجل������دول 1-1(، حيث ال 
يعمل في القطاع احلكومي السعودي عام 2006 سوى 9% من 
إجمالي قوة العمل، بينما ترتفع نسبة العمالة الوافدة في القطاع 

اخلاص إلى 98.7% في اإلمارات و97% في الكويت.

ويتركز اجلزء األكبر م������ن العمالة الوافدة في قطاعات 
املقاوالت والبناء والتش������ييد، والزراعة، واألنشطة اخلدمية 
مث������ل: جتارة اجلملة والتجزئة واملطاع������م والفنادق والصيد 

واألمن واحلراسة لدى شركات القطاع اخلاص.

2 - حتويالت العمالة الوافــدة:

ب������ني 1975 و 1981، ارتف������ع حجم التحوي������ات املالية 
للعمال������ة الواف������دة بدول املجلس)6( من حوال������ي 2 مليار دوالر 
ف������ي بداية الفترة إلى 9 مليار في نهايتها. وخال الس������نوات 
اخلمس )1982 - 1987(، مرت مس������تويات التحويات بنوع 
من االس������تقرار والثبات مبتوس������ط س������نوي يقارب 10 مليار 
دوالر، لتع������ود بني عام������ي 1988 و 1994 إل������ى االرتفاع من 
11 ملي������ار دوالر في بداية الفترة إل������ى 18 مليار في نهايتها. 
واستعاد حجم التحويات استقراره خال السنوات اخلمس 
1995 – 2000 عن������د متوس������ط س������نوي يناه������ز 23 ملي������ار 
دوالر، علماً أنه وصل إلى 25 ملياراً في آخر س������نوات القرن 
املاض������ي. غي������ر أن حجم التحويات ع������اد لارتفاع بعد ذلك 
ليص������ل معدله الس������نوي إلى 30 مليار ب������ني 2001 و 2005، 
ويقف������ز إلى 38 ملي������ار عام 2006، وإل������ى 40 مليار دوالر)7( 
ف������ي عام 2007. إال أن هذا الرقم س������وف يرتف������ع أكثر، إذا 
 م������ا أخذ بعني االعتب������ار قيمة التحويات التي تتم مباش������رة 
)مع املس������افرين على س������بيل املث������ال(، ودون أن متر بأي من 
القنوات الرس������مية )املصارف أو مح������ات الصرافة(. ووفقاً 
لدراسة قام بها احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي)8(، 
تقدر هذه التحويات املباشرة خال عام 2006 بحوالي 10 
ملي������ار دوالر مما يرفع إجمالي التحويات ذلك العام إلى 48 

مليار.

وال تقتص������ر تكاليف العمالة الوافدة على حتوياتها إلى 
أوطانها األصلية، بل تش������مل كذل������ك تكاليف دعم اخلدمات 
الصحية والتعليمية والس������كنية واس������تهاك الكهرباء واملاء 
وبعض الس������لع الغذائي������ة املدعومة من احلكوم������ات، والتي 
تس������تخدمها العمال������ة الواف������دة. فضًا ع������ن مجموعة من 

اآلث������ار غير املباش������رة األخ������رى نتيج������ة اس������تخدام املرافق 
ووس������ائل املواصات واالتصاالت.. وغيرها. وقدرت إحدى 
الدراس������ات)9( تكلفة هذه اخلدم������ات بحوالي 31 مليار دوالر 

عام 2002.

وبلغ حجم هذه التحويات خال الفترة 1975 – 2002 
أكث������ر من 414 مليار دوالر، موزعة بني دول املجلس الس������ت 
كما يلي)10(: )260 من الس������عودية، 65 من اإلمارات، 29 من 

الكويت*، 26 من عمان، 23 من قطر و 11 من البحرين(.

وتؤث������ر حتويات العمال������ة الوافدة إيجاب������اً على موازين 
مدفوعات بلدانها األصلية، فالعمالة العربية املهاجرة للعمل 
ف������ي دول مجلس التعاون، أو في بع������ض البلدان األوروبية أو 
بلدان غرب أفريقيا، ترس������ل حتوياتها إلى بلدانها األصلية 
كما يبني )اجلدول 1-2(، وتتفاوت نسب هذه التحويات إلى 

النواجت احمللية اإلجمالية في بلدانها.

وتتباي������ن آراء االقتصاديني حول آف������اق تطور حجم هذه 
التحوي������ات، بني مجموع������ة متفائلة تتوق������ع ارتفاع قيم هذه 
التحويات كانع������كاس لزيادة معدالت النش������اط االقتصادي 
والطفرة العمرانية الكبيرة التي تش������هدها معظم دول مجلس 
التعاون. ومجموعة أخرى أقل تفاؤالً، تعتبر أن ارتفاع تكاليف

 

املعيشة يفوق ما شهدته الرواتب واألجور من زيادة. وبالتالي، 
فإن التحويات س������تنخفض نتيجة ارتفاع تكاليف املعيش������ة 
وخاص������ة بند الس������كن من جه������ة، وانخفاض قي������م العمات 
اخلليجية املرتبطة بال������دوالر األمريكي، وهي العمات التي 

حتدد رواتبهم وأجورهم، من جهة أخرى.

ثالثًا -  البطالــة:
ترتب عل������ى ارتفاع معدالت منو الق������وة العاملة الوطنية، 
واالزدياد الكبير في أعداد القادمني اجلدد إلى سوق العمل، 
ظهور ضغوطات قوية على هذه السوق في غالبية دول مجلس 
التع������اون، تهدد بارتف������اع معدالت البطالة إن ل������م يتم تدارك 
الوضع من قبل احلكومات وصانعي السياسات االقتصادية. 
وذل������ك بالتركيز على تصحيح مكامن اخللل املتمثلة في ضيق 
القاعدة اإلنتاجية، وس������يطرة القطاع العام على حساب دور 
القطاع اخلاص، وتركز العمالة الوطنية في احلكومة والقطاع 
الع������ام، وعزوفها عن التوجه للعمل في القطاع اخلاص لدواع 
مختلفة س������اهمت مجتمع������ة في تفاقم مش������كلة البطالة بني 

*  بلغت قيمة حتويات العاملني في الكويت إلى اخلارج 1087 مليون د.ك عام 2007 مقابل 924 مليوناً في عام 2006 حسب بيانات بنك الكويت املركزي. 
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)اجلدول 2-1(
األهمية النسبية لتحويالت العمالة املهاجرة في

اقتصادات بعض الدول العربية عام 2007
)القيمة: مليار دوالر(

الدول 
العربية

الناجت احمللي 
اإلجمالي 
باألسعار 

اجلارية 2007 
)1(

حتويالت 
العمالة 
املهاجرة

 عام 2007 
)2(

)2(
 )1(

18%162.9األردن

4.9%351.7تونس

2.2%1322.9اجلزائر

2.1%380.8سورية

22%255.5لبنان

7.8%735.7املغرب

4.6%1285.9مصر

5.9%221.3اليمن

املصدر: حتويات العمالة:  االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للباد 
العربية، األمانة العامة؛ تقرير االقتصاد العربي عام 2007 وآفاقه لعام 2008.

 IMF; World Economic Outlook Database April :الناجت احمللي اإلجمالي
2008

مواطني دول مجلس التعاون، فبلغ متوسط معدالتها 
5.9% في نهاية ع������ام 2007، وذلك نتيجة تراوحها 
بني 14% في عم������ان و 1.8% في الكويت، مروراً ب� 
11.2% في الس������عودية، 4% في البحرين، و %2.3 

في كل من اإلمارات وقطر )اجلدول 1-1(.

رابعًا -  توطني العمالــة:
يش������كل ه������دف توفير ف������رص عم������ل للمواطنني 
القادمني اجلدد إلى س������وق العمل، وحتقيق حد أدنى 
من الت������وازن في هيكل العمالة والس������كان، قاس������ماً 
مش������تركاً بني خطط وبرامج التنمية في دول مجلس 
التع������اون كافة. ولذلك، تواص������ل هذه الدول جهودها 
في تنفيذ برامج تش������جيع العمال������ة الوطنية لاجتاه 
نح������و القطاع اخل������اص وفرص العم������ل التي يقدمها 
بكل مس������توياتها. وضمن إطار هذا التشجيع، بدأت 
حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي فرض نسب 
إلزامي������ة للعمالة الوطنية في مش������اريع ومؤسس������ات 
القطاع اخلاص، على أن ترتفع هذه النس������بة – التي 
تختل������ف من نش������اط آلخ������ر – تدريجي������اً وفي ضوء 

التجربة واملستجدات.
فدولة اإلمارات تنفذ استراتيجية شاملة وطويلة 
األج������ل للتوطني للفترة 2000 – 2025، إدراكاً منها 
خلطورة ارتفاع نس������بة العمالة الواف������دة إلى حوالي 

90%، والعم������ل من أجل خفض معدالت البطالة في صفوف 
اإلماراتي������ني. وفي هذا اإلطار، وفر برنام������ج تطوير الكوادر 
الوطنية في اإلمارات وظائف ل� 2037 مواطناً ومواطنة عام 
2007 وبصف������ة خاصة ف������ي مجال البي������ع بالتجزئة والقطاع 

املصرفي.
وأول������ت البحرين اهتماماً كبيراً بإع������داد وتأهيل العمالة 
الوطني������ة، وتنفيذ مش������روع التأمني ضد التعطل، والس������عي 
إلى رف������ع أجور العاملني في القطاع اخل������اص.. وغيرها من 
املب������ادرات، ما أدى إلى تقليص معدل البطالة إلى 4%، علماً 
بأن نسبة البحرنة في القطاع اخلاص 27.6% وفي احلكومة 

89% )اجلدول 1-1(.
وقد واصلت السعودية تنفيذ مشروع متكامل الستراتيجية 
التوظيف تدعيماً جلهود تتواصل منذ عام 1975، مما أسهم 
في ارتفاع نس������بة الس������عودة في القطاع احلكومي ألكثر من 
91%، وف������ي القطاع اخلاص إلى 20%. وكش������فت دراس������ة 
حديثة عن الس������عودة في القطاع الصناعي، عن ارتفاع نسبة 
العمال������ة الوافدة في هذا القطاع إلى 88% من إجمالي اليد 
العاملة، وتراجع نسبة السعوديني إلى 12%، ألسباب عديدة، 

من أهمها: وجود منافسة غير متكافئة مع العمالة الوافدة من 
حيث مستوى التأهيل واخلبرة واألجر، فضًا عن تفاوت في 
املزايا الوظيفية التي يقدمه������ا القطاع العام مقارنة بالقطاع 
الصناعي اخلاص. هذا باإلضافة إلى ضعف نس������بة مشاركة 
املرأة الس������عودية في هذا القطاع والتي ال تزيد عن 5% من 

حجم العمالة السعودية فيه.
وتش������ير أحدث البيانات املتاحة عن عمل املرأة السعودية 
إلى امتن������اع القطاع اخلاص عن قبول توظيف 95% من بني 
عشرة آالف سعودية تقدمن للعمل في هذا القطاع خال عام 
2007، إذ لم يقبل من هذا العدد الكبير سوى 599 مرشحة 

فقط )11(.
يأتي هذا في ظل ارتفاع معدل البطالة بني الس������عوديات 
من 21.7% إلى 26.3% خال العام املذكور. وترجع أسباب 
تدني توظيف السعوديات في القطاع اخلاص؛ إلى محدودية 
الفرص الوظيفية املتاحة في شركات القطاع اخلاص مقارنة 
بالقطاع احلكومي، إضافة إلى عوامل اجتماعية مثل: اختاف 
م������كان العمل عن موقع اإلقامة، وصعوب������ة التنقل، فضًا عن 

ضعف املواءمة بني التخصصات وفرص العمل املتاحة.

%
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وال تزيد نس������بة القطريني في القطاع اخلاص عن %4، 
بالرغم من الهدف الذي حددته احلكومة بالوصول إلى نسبة 
20%، إال أن املواطنني القطريني ال يفضلون القطاع اخلاص، 

وخصوصاً أنهم يعيشون في ظل نظام الدولة احلاضنة.
وش������هدت الكويت في العقد األخير اس������تمرار تدفق قوة 
العمل الوطنية إلى س������وق العمل، وفي ظل تفضيل الكويتيني 
للعم������ل في القطاع احلكومي، اس������تمرت احلكومة في تنفيذ 
سياس������ة توفير فرص للعمل للمواطنني مبنية على اس������تمرار 
التوسع في القطاع العام. ومع وصول هذا التوسع إلى حدود 
بالغ������ة التكلفة على املجتمع وامليزانية العامة، بدأت احلكومة 
في تطبيق سياس������ة اإلحال أو »التكويت«، وذلك في محاولة 
لتحوي������ل ما ميكن من وظائف الوافدين في القطاع احلكومي 
إلى املواطنني، ما أدى إلى ارتفاع نس������بة عمالة املواطنني في 
القطاع احلكوم������ي تدريجياً من 63% في س������نة 1993 إلى 

74% عام 2006.
وق������د أدى ارتف������اع نس������ب املواطن������ني في القط������اع العام 
واحلكومي إلى تضخ������م اجلهاز اإلداري وارتفاع تكلفته. ومع 
انخفاض أس������عار النفط في النصف الثاني من تس������عينيات 
القرن املاضي، وارتفاع كتلة األجور والرواتب في بند اإلنفاق 
الع������ام ف������ي امليزانية، وعدم إم������كان إج������راء عمليات إحال 
إضافية لبلوغ عملية اإلحال حدودها؛ بدأت احلكومة تفكر 
في تطبيق سياسة تشغيل مرتكزة على توظيف املواطنني في 
القطاع اخلاص، وذلك في محاولة للتقليل من تشغيل العمالة 

الوافدة في هذا القطاع.
وتستند اس������تراتيجية الكويت لتش������جيع توجه املواطنني 
نح������و القطاع اخل������اص على املس������اهمة في روات������ب وأجور 
املواطن������ني العامل������ني في القطاع اخلاص م������ن خال العاوة 
االجتماعية، وبدل ارتفاع تكاليف املعيش������ة وتعميم الضمان 
االجتماعي، والتكفل بتدريب وتأهيل العمالة حسب متطلبات 
القطاع اخلاص، باإلضافة إلى جع������ل توظيف املواطنني في 

القطاع اخلاص إلزاماً حس������ب النس������ب القطاعية املفروضة 
قانوناً. وملتابعة هذه االستراتيجية وأدواتها، قامت احلكومة 
بإصدار قانون دعم العمالة في س������نة 2000، وإنشاء برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة الذي يقوم بإدارة عملية تش������جيع 
املواطنني للعمل في القطاع اخلاص، ويجرى متويله بضريبة 
نس������بتها 2.5% عن صافي األرباح الس������نوية على الشركات 

الكويتية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.
عل������ى ذلك، قام������ت دول مجلس التعاون خ������ال العامني 
املاضيني بإنش������اء مناطق اقتصادية، يتمحور نش������اطها على 
قطاع������ات تكنولوجيا االتص������االت واملعلوم������ات والقطاعات 
املالية وغيرها من القطاعات اخلدمية األخرى، وستقوم في 
هذه املناط������ق صناعات جديدة، تخلق ف������رص عمل جديدة. 
وحتى نهاية مارس 2008، مت إنشاء أو يجرى إنشاء ما يزيد 
على 55 مدينة أو منطقة اقتصادية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي. فعلى سبيل املثال تخطط اململكة العربية السعودية 
ألن يس������توطن ويعمل في مدينة امللك عبدالله االقتصادية ما 
يقرب من 2 مليون نس������مة بحلول عام 2020. ومتتلك عمان 
منطقة تطلق عليها اس������م واحة املعرفة مبس������قط، وتخطط 
لبناء مدينة متعددة التخصصات حتت اسم املدينة الزرقاء.. 
وق������د انطلقت في بعض هذه املدن مش������اريع ضخمة رصدت 
له������ا ميزانيات كبي������رة، تهدف إلى إقامة مراكز الس������تقطاب 
الكف������اءات احمللي������ة واإلقليمية والعاملية اخلبي������رة في مجال 
التعليم والتدريب، بهدف توفير الفرص ملواطنيها الكتس������اب 
العل������م واملعرفة واملهارات داخل باده������م ضمن بيئة ماءمة 
ومجه������زة ببنى حتتي������ة تعليمي������ة متطورة، تواك������ب متطلبات 
الكفاءة واالختصاص في جميع املجاالت األكادميية والبحثية 
واالقتصادية. وهذا ش������كل حافزاً قوي������اً للقطاع اخلاص في 
هذه الدول، ليدخل بقوة باستثمارات هامة في أسواق التعليم 

النوعي عالي اجلودة.
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أواًل-  الناجت احمللي اإلجمالي:
تواصلت في ع������ام 2007، وللعام اخلامس على التوالي، 
فترة االزدهار غير املس������بوق القتصادات دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وبدا ذلك واضحاً في معدالت النمو االس������مية من 
خانتني عش������ريتني، التي سجلتها خال الفترة املاضية. وفي 
الوقت ذاته، تزداد توقعات احملافظة على معدالت النمو عند 
هذا املس������توى أو أق������ل قليًا مع اس������تمرارية الوفرة النفطية 

اخلليجية خال الس������نوات القليل������ة القادمة، وحتى في حال 
تراجع أس������عار النفط؛ فإن الزخم الناجم عن االس������تثمارات 
الهائل������ة للقطاعني الع������ام واخلاص في ه������ذه االقتصادات، 

سيدعم منوها االقتصادي مستقبًا.

ه������ذه التط������ورات اإليجابي������ة تعكس اس������تمرار تصاعد 
أس������عار النفط إلى مس������تويات قياس������ية، حيث اقترب سعر 
برمي������ل النفط نهاي������ة عام 2007 من مائ������ة دوالر. وبالتالي، 

)اجلدول 3-1(
الثقل االقتصادي النسبي ملجمل الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون

بني االقتصادات الرئيسية في العالم، 2007

النسبة إلى الناجت احمللي الناجت احمللي اإلجمالي 2007االقتصادات الرئيسية
اإلجمالي العاملي %

16.3730.5           تريليون دوالر* االحتـــــــاد األوروبــــــي
13.7925.7             =        =الواليات املتحدة األمريكية1
5.1039.5             =        =اليابان2
3.2596.1             =        =أملاني�ا3
3.2496.0             =        =الصني4
2.7565.1             =        =اململكة املتحدة5
2.5154.9             =        =فرنسا6
2.0683.8             =        =إيطاليا7
1.4152.63             =        =أسبانيا8
1.4062.62             =        =كن�دا9

1.2862.4             =        =روسيا10
1.2692.36             =        =البرازيل11
1.092              مليار دوالرالهند12
981.91.8             =        =كوريا اجلنوبية13
889.71.66             =        =استراليا14
886.41.65             =        =املكسيك15
804.91.5             =        =دول مجلس التعاون اخلليجي16
754.91.4             =        =هولن��دا17

10.11618.8          تريليون دوالر        بقية اقتصادات العالم

53.640100.00          تريليون دوالر        الناجت احمللي اإلجمالي العاملي

*  أوردنا الناجت احمللي اإلجمالي لاحتاد األوروبي للمقارنة فقط مع الواليات املتحدة واليابان، وهو ال يدخل في الترتيب التنازلي لاقتصادات الرئيسية، نظراً 
لورود خمسة من الدول األعضاء فيه.

Source: CIA, The World Fact book, GDP 2007 (official exchange rate). Last updated on 15 May 2008.

الفصل الثاني
الناجت احمللي اإلجمالي
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توفرت ل������دول مجلس التعاون عوائد نفطية غير مس������بوقة، 
حيث جمعت في حساباتها اجلارية فائضاً بقيمة 730 مليار 
دوالر خال السنوات اخلمس املاضية، شكلت ما أطلق عليه 
الطفرة النفطية الثانية، التي اختلفت عن سابقتها من حيث 
نضج السياس������ات االقتصادية من جه������ة، وتطور دور القطاع 

اخلاص من جهة ثانية.

1 -  مســـاهمة اقتصـــادات دول مجلـــس التعـــاون في 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي:

ف������ي ضوء ارتفاع وتيرة منوه������ا االقتصادي، أصبح تكتل 
دول املجلس يحظى بأهمية نسبية أكبر في االقتصاد العاملي، 
فاحتل املرتب������ة 16 بني أهم االقتص������ادات التي تكون الناجت 
احملل������ي اإلجمالي العاملي عام 2007 كم������ا يوضح )اجلدول 
1-3(. ويتأخر ترتيبها هذا مرتبة واحدة عن ترتيبها السابق 
في عام 2006، وذلك راج������ع إلى أن االقتصادات اخلليجية 
واصلت أداءها املتميز عام 2007، ولكن بدرجة أقل من مستوى 
 األداء القياس������ي املسجل في العام الس������ابق، ما هيأ الفرصة 
الس������تراليا التي كانت حتتل املرتبة 16 في عام 2006 بناجت 
محلي إجمالي بل������غ 645 ملي�ار دوالر، ألن تتقدم إلى املرتبة 
14 بن������اجت وص������ل إلى 890 ملي������ار دوالر ف������ي 2007. بينما 
تراجعت املكس������يك من املرتبة 13 في عام 2006 إلى املرتبة 

15 في 2007.

والدول اخلمس عش������رة التي تسبق دول مجلس التعاون 
في الترتيب، تتكون من مجموعتني: األولى – مجموعة الدول 
الصناعية الثمانية الكبار: الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، 
أملانيا، اململكة املتحدة، فرنس������ا، إيطاليا، اس������بانيا، وكندا. 
والثانية – مجموعة أكبر س������بع اقتصادات نامية رئيس������ية، 
وتش������مل: الصني، روس������يا، البرازيل، الهند، كوريا اجلنوبية، 
اس������تراليا، واملكس������يك. ورغم التطور امللحوظ الذي شهدته 
االقتصادات السابقة خال الفترة األخيرة، وبخاصة الصني 
)الت������ي حتتل املركز الرابع في التصني������ف وبفارق ال يتجاوز 
عشرة مليارات دوالر فقط عن أملانيا في املركز الثالث(، فإن 
االقتصادات الصناعية مازالت تس������يطر على أكثر من ثلثي 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، فاالحتاد األوروبي والواليات 
املتح������دة واليابان أنتجت مجتمع������ة 66% من الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي عام 2007، والدول النامية الس������ائرة على 

طريق التحول إلى نظام السوق أنتجت 18% فقط.

باألســـعار  اإلجمالـــي  احمللـــي  النـــاجت  تطـــور   -  2
اجلارية:

يب������ني )اجل������دول 1 - 4(، أن مجم������ل الن������اجت احملل������ي 
اإلجمال������ي لدول مجل������س التعاون بلغ ع������ام 2007 حوالي 
ضعف حجمه في عام 2003. ويوضح الرس������مان البيانيان 
)1-2( و )1-3( وتي������رة التصاع������د في حجم الناجت احمللي 
اإلجمالي ل������دول املجلس ككل ولكل دول������ة مبفردها خال 
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)الرسم البياني 3-1(
تطور الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون

باألسعار اجلارية بني عامي 2003 و2007
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)اجلدول 4-1(
تطور الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار اجلارية

للفترة  1998 – 2007
)القيمة: مبليارات الدوالرات األمريكية(

متوسطالدولة
2002-1998

2003200420052006 2007
تقديرات

2008
توقعات 

معدل
 النمو 

االسمى 
2006

معدل
 النمو 

االسمى 
2007

17.9%25.6%63.688.6103.8133163.3192.6239.9اإلمارات

8.2%17%7.49.711.213.515.817.120.9البحرين

7.7%10.5%173.6214.9250.7315.8349.1376464.4السعودية

12.3%15.5%1821.824.830.935.740.150.5عمان

28.6%24%15.523.531.742.552.767.898.3قطر

12.8%22.2%33.447.859.480.898.7111.3145.1الكويت

12.5%16%311.4406.3481.6616.4715.4804.91019.2اإلجمالي

Source: IMF; Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia, May 08, Table no. 2, p. 45. والنسب املئوية مت حسابها من قبل الباحث

سنوات الفترة 2003 – 2007.
وتكشف مقارنة بيانات 2006 مع بيانات 2007 )اجلدول 
1 – 4( عن تراجع معدل النمو االسمي القتصادات دول مجلس 
التعاون من 16% عام 2006 إلى 12.5% عام 2007، وشمل 

هذا التراجع خمساً من اقتصادات دول املجلس عدا قطر التي 
حققت ارتفاع������اً في قيمة الناجت احمللي اإلجمالي عام 2007 
بلغ 28.6% مقارنة بنحو 24% في العام السابق. ويعكس هذا 
التراجع عدم مواكبة اإلنتاج النفطي في بعض الدول اخلليجية 
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للطل������ب املتزايد على نفوطها. ولكنه ف������ي الوقت ذاته ال ينفي 
اس������تمرارية التنامي امللحوظ في حجم اإلنفاق االس������تثماري 
بش������قيه احلكومي واخلاص، ش������امًا انط������اق ظاهرة املدن 
االقتصادية خال عام 2007، واملش������اريع التنموية والعمرانية 

الضخم������ة، خصوصاً ف������ي مجال البنى التحتي������ة والصناعات 
البتروكيماوي������ة، ويرفد ذلك كله تزاي������د وتيرة منو دور القطاع 
اخل������اص ف������ي معظم هذه األنش������طة خال الس������نوات القليلة 
املاضية، وتواصل مس������يرة اإلصاحات االقتصادية الش������املة 

باجتاه التحول نحو مزيد من االنفتاح.

وعلى صعيد آخر، وم������ن واقع بيانات )اجلدول 1 - 4(، 
بلغت نس������بة منو مجمل الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس 
التع������اون خال الفت������رة 2003 - 2007 نحو 98.1%. وقد 
تفاوتت نسب النمو بني دول املجلس، فبلغت أعاها في قطر 
188.5%، ث������م الكوي������ت 132.8%، فاإلم������ارات %117.4، 
وعم������ان 83.9%، والبحري������ن 76.3%، والس������عودية %75. 
وانعك������س تفاوت نس������ب النمو ه������ذه في تف������اوت احلصص 
النسبية ملس������اهمة الناجت احمللي اإلجمالي في مجمل الناجت 
احملل������ي اإلجمالي لدول املجلس ب������ني عامي 2003 و 2007 

كما هو واضح في )اجلدول 1 - 5(. 

واملاح������ظ أن الناجت احمللي اإلجمالي للس������عودية، رغم 
تراجع مس������اهمته النس������بية بأكثر من ستة نقاط مئوية؛ فإنه 
ل������م يبتعد كثيراً عن كونه ميث������ل نصف مجمل إجمالي الناجت 
احملل������ي اإلجمالي لدول املجلس، ويليه بف������ارق كبير اقتصاد 

اإلمارات الذي يقترب من كونه ميثل ربع قيمة هذا الناجت.

)اجلدول 1 - 5(
الثقل االقتصادي القتصادات دول مجلس التعاون

عامي 2003 و 2007

الدولــــــة
املساهمات 
النسبية % 

2003

املساهمات 
النسبية % 

2007

23.9 %21.8 %اإلمارات

2.1 %2.4 %البحرين

46.7 %52.9 %السعودية

5 % 5.4 %عمان

8.4 %5.8 %قطر

13.8 %11.8 %الكويت

مجمل الناجت 
احمللي اإلجمالي 

لدول املجلس
100100

املصدر -  )اجلدول 1 - 3(

)الرسم البياني 4-1(
الثقل االقتصادي القتصادات دول مجلس التعاون

عامي 2003 و 2007

التوزيع النسبي ملجمل الناجت احمللي اإلجمالي لدول املجلس 
على االقتصادات القطرية 2003

التوزيع النسبي ملجمل الناجت احمللي اإلجمالي لدول املجلس 
على االقتصادات القطرية 2007
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3 -  تطـــور النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي باألســـعار 
الثابتة لعام 2000:

ارتفعت معدالت النمو احلقيقي القتصادات دول مجلس 
التعاون مجتمعة منذ نهاية عام 2003، وسجلت نحو %7.1 
عام 2004 و8.1% عام 2005، ثم تراجعت قليًا إلى %6.4، 
5.6% ف������ي عامي 2006 و 2007 على التوالي، ومن املتوقع 
أن تستأنف ارتفاعها في عام 2008 )اجلدول 1 - 6(. هذه 
التطورات في مجموعها تعكس األداء املتميز القتصادات هذه 
الدول خال الس������نوات اخلمس املاضي������ة. وغني عن التكرار 
أن احملرك األساس������ي لهذا االجناز هو أس������عار النفط التي 
جت������اوزت 140 دوالراً للبرميل في يونيو 2008، ما أدى إلى 
ارتفاع قيمة العائدات النفطية لهذه الدول، وتوجيه جزء منها 
أكبر حجماً )مقارنة مبا كان س������ائداً قب������ل 2003( إلى دعم 
النش������اط االقتصادي القوي في القطاع غير النفطي، خاصة 
وأن االقتص������ادات اخلليجية لم تتأث������ر باالضطرابات املالية 
التي تعرضت لها كثير من االقتصادات املتقدمة، وحتس������نت 
أوض������اع االقتصاد الكلي فيه������ا نتيجة ل������إلدارة االقتصادية 
الس������ليمة، التي س������ارت خطوات متقدمة على طريق تطبيق 

اإلصاحات الهيكلية.

وياح������ظ من )اجل������دول 1 - 6( أن قطر، ه������ي الدولة 
الوحيدة الت������ي تضاعف معدل منوه������ا احلقيقي من %7.7 
عام 2006 إلى 14.2% عام 2007، ويتوقع أن حتافظ عليه 
في العام التالي، ولعل ذلك يعزى إلى ش������دة الطلب اخلارجي 
على صادرات هذا البلد املتزايدة من الغاز الطبيعي املسيل، 
واس������تمرار النم������و القوي ف������ي الطلب احمللي االس������تهاكي 

واالستثماري.

وسجل اقتصاد اإلمارات معدالت منو حقيقي ال تقل عن 
7% خ������ال الفت������رة 2004 – 2007، بل وصلت إلى %9.2 
ع������ام 2005، وهذا يعكس متيز هذا االقتصاد باعتباره يأتي 
في طليعة االقتصادات اخلليجية التي قطعت مراحل متقدمة 

على طريق تنويع هياكلها االقتصادية.

أما ف������ي الكويت، فقد ارتفع مع������دل النمو احلقيقي إلى 
17.6% عام 2004، وس������جل 13.8% عام 2005، ليس������تقر 

بحدود 6% عامي 2006 و 2007.

4 -  تطور مساهمة قطاع النفط في الناجت احمللي 
اإلجمالي:

من املع������روف أن إنت������اج وتصدير النفط اخل������ام والغاز، 
وتطوير الصناع������ات الهايدروكربوني������ة )الصناعات النفطية 

)اجلدول 1 - 6(
تطور الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار الثابتة لعام 2000

للفترة )2003 – 2007(
)القيمة: مليار دوالر أمريكي(

2003200420052006الدول

معدالت النمو احلقيقي %

200420052006 2007
تقديرات

 2008
توقعات

82.989.197.3104.27.59.27.17.46.3اإلمارات

9.49.910.711.35.38.15.66.66.2البحرين

203.6214.4229.4243.25.3764.14.8السعودية

22.22323.925.33.63.95.96.47.4عمان

21.222.423.525.36.24.97.714.214.1قطر

43.350.957.961.717.613.86.64.66الكويت

382.5409.7442.74717.18.16.45.66.1اإلجمالي

املصدر – بيانات 2003 – 2006: ملف اخلليج اإلحصائي )منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية، الدوحة، أغسطس 2007(، اجلدول 2 - 8، ص ص 74 – 76 
For 2007 – 2008 Data: IMF; Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia. Table no. 1,P.44.
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والبتروكيماوي������ات(؛ كانا الداعمني األساس������يني لنمو معظم 
اقتص������ادات دول مجلس التعاون. وإذا كانت مس������اهمة قطاع 
النفط والغاز في تكوين الناجت احمللي اإلجمالي لدول املجلس 
قد س������جلت ارتفاعاً كبيراً إبان الطفرة النفطية األولى أوائل 
الس������بعينات، فإنها عادت للتراجع بع������د ذلك وفي خط مواٍز 
جلهود تنمية القطاعات غير النفطية حتى بلغت 34.2% في 
عام 2002. لكن التطورات التي شهدها سوق النفط العاملي 
في النص������ف الثاني من عام 2003، أفض������ت إلى ارتفاعات 
متتالي������ة في أس������عار النفط عل������ى مدى الس������نوات اخلمس 
املاضية، لتعود مس������اهمة قط������اع النفط ف������ي الناجت احمللي 
اإلجمالي لدول مجلس التعاون لارتفاع من جديد، وتس������جل 
47.9% باألس������عار اجلارية في نهاية عام 2006 )اجلدول 1 

- 7(، أما إذا تابعنا مس������اهمة قطاع النفط في الناجت احمللي 
اإلجمالي اخلليجي محسوبة بأسعار عام 2000 الثابتة، فإن 
النتيج������ة األهم التي تاحظها هي أن ارتفاع هذه املس������اهمة 
كان مح������دوداً، ولم يتج������اوز 1% )من 35.5% إلى %36.5( 

)اجلدول 1 - 8(.

وم������ن العام������ات البارزة للطف������رة النفطي������ة الثانية على 
اقتص������ادات دول مجل������س التعاون، أن حكوم������ات هذه الدول 
تعلمت من جتاربها الس������ابقة، وأحرزت تقدماً ملحوظاً على 
صعيد اس������تغال الوفرة االقتصادية القائمة، وتبنت خطوات 
إصاحية جوهرية على مستوى اإلدارة االقتصادية، غير أن 
جناحه������ا على جبهة تنويع مصادر الدخ������ل كان محدوداً إلى 

حٍد بعيد.

)اجلدول 7-1(
تطور التوزيع النسبي للناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون
حسب النشاط االقتصادي بني عامي 2002 و 2006 باألسعار اجلارية

)القيمة: مليار دوالر أمريكي(

دول مجلس التعاون
20022006

القيمة مليار 
القيمة مليار % لإلجماليدوالر

% لإلجماليدوالر

12.83.715.12.1الزراعة والصيد والغابات

119.634.2343.347.9املناجم واحملاجر والنفط

36.810.569.49.7الصناعات التحويلية

5.31.58.21.1الكهرباء واملاء والغاز

20.65.933.54.7البناء والتشييد 

318.9507التجارة واملطاعم والفنادق

19.15.531.44.4النقل واالتصاالت والتخزين

13.73.934.44.8املال والتأمني والعقارات 

23.96.834.94.9اإلسكان

55.615.982.611.5اخلدمات احلكومية

10.4314.22اخلدمات األخرى

348.899.8717.2100.00الناجت احمللي اإلجمالي بسعر التكلفة

-- 0.90.20.1صافي الضرائب غير املباشرة

349.7100.00717.1100.00الناجت احمللي اإلجمالي بسعر السوق

املصدر- منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية؛ ملف اخلليج اإلحصائي 2007، اجلدول 2-2. ص ص 54 – 56، واجلدول 2 – 3 ص ص 60 – 62.
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وياح������ظ من تتبع بيان������ات )اجل������دول 1 - 9( ارتفاع 
مس������اهمة قطاع النفط في الناجت احمللي اإلجمالي لدولة 
قطر من 57% عام 2002 إلى 62% عام 2006 باألسعار 
اجلارية. وبالرغ������م من كون إنتاج النفط قليل نس������بياً في 
قطر، إال أنها تعتمد على نطاق واس������ع على صناعة الغاز، 
فهي تعالج ما نس������بته 14% م������ن االحتياطيات املؤكدة من 
الغاز في العالم. وفي مطلع نوفمبر 2007 أعلنت احلكومة 
القطرية - عن طريق شركة قطر للبترول - أنها ستستثمر 
أكثر م������ن 300 ملي������ار دوالر لزيادة إنت������اج النفط والغاز. 
وجتدر اإلش������ارة إلى أن������ه مع ازدياد إنت������اج الغاز الطبيعي 
وارتفاع أس������عار النفط بلغ معدل من������و قطاع النفط والغاز 

)اجلدول 1 - 8(
تطور التوزيع النسبي للناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون

حسب النشاط االقتصادي بني عامي 2002 و 2006 بأسعار عام 2000 الثابتة
)القيمة: مليار دوالر أمريكي(

دول مجلس التعاون
20022006

% القيمة مليار دوالر
% لإلجماليالقيمة مليار دوالرلإلجمالي

12.63.615.13.2الزراعة والصيد والغابات

12435.5171.836.5املناجم واحملاجر والنفط

35.510.249.210.4الصناعات التحويلية

5.61.68.31.8الكهرباء واملاء والغاز

19.65.626.65.6البناء والتشييد 

29.78.539.48.4التجارة واملطاعم والفنادق

18.95.427.35.8النقل واالتصاالت والتخزين

32.89.4449.3املؤسسات املالية والتأمني 

11.33.215.83.3خدمات عقارية وخدمات األعمال

54.515.66714.2منتجو اخلدمات احلكومية

113.213.72.9خدمات أخرى

9.22.611.82.5ناقصاً: اخلدمات املصرفية احملتسبة

346.499.1466.499الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار التكلفة

3.20.94.71زائداً رسوم الواردات

349.6100.00471.1100.00الناجت احمللي اإلجمالي بقيمة املشتري

املصدر- منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية؛ ملف اخلليج اإلحصائي 2007، اجلدول 2-8 ص ص 74 - 76، واجلدول 2 - 9 ص ص 80 - 82.

في قطر نحو 29% عام 2006.

وتأت������ي الكويت ثاني������ة بعد قطر من حيث ارتفاع نس������بة 
مس������اهمة قط������اع النفط في الناجت احملل������ي اإلجمالي، حيث 
بلغ������ت 55% ع������ام 2006 مرتفعة م������ن 38.2% عام 2002 
)اجلدول 1– 9(. ثم الس������عودية ثالثة بارتفاع نسبة مساهمة 
قط������اع النفط م������ن 33.5% إل������ى 50.3% خ������ال العامني 
املذكورين، والواقع أن منو الناجت احمللي اإلجمالي للسعودية 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع النفط، فقد ترتب على انخفاض 
إنتاج النفط في الس������عودية م������ن 9.5 مليون برميل يومياً في 
أغس������طس 2006 إلى 8.6 في م������ارس 2007، تراجع معدل 
النمو احلقيقي للناجت احمللي اإلجمالي من 4.3% عام 2006 
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إلى 4.1% عام 2007، وارتفعت مس������اهمة قطاع النفط في 
الناجت احمللي اإلجمالي لسلطنة عمان من 42% إلى %49، 
مع اإلش������ارة هن������ا إلى أن إنت������اج عمان من النف������ط أخذ في 

التناقص نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجه.

وتأتي اإلمارات خامس������ة مبعيار نسبة مساهمة قطاع 
النفط في الناجت احمللي اإلجمالي والبالغة 35% في عام 
2007 مقابل 36% في العام السابق، وتراجع هذه النسبة 
يعكس ارتفاع درجة تنوي������ع الهيكل االقتصادي لإلمارات، 
ويشير إلى استمرار منو مساهمة القطاعات االقتصادية 

غير النفطية في الناجت احمللي اإلجمالي. وال تسبقها في 
تنوع هيكلها االقتصادي سوى البحرين، التي حتتل املرتبة 
األول������ى مبعيار درجة تنوع الهي������كل االقتصادي وانخفاض 
مس������اهمة النفط في الناجت احمللي اإلجمالي إلى %23.3 

عام 2006.

5 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي:

عل������ى الرغم من االرتفاعات املتتالية وغير املس������بوقة 
في أس������عار النفط اخلام، واقتراب سعر برميل النفط من 
مستوى 100 دوالر للبرميل في نهاية 2007؛ فقد استعادت 
القطاعات االقتصادي������ة غير النفطية في اقتصادات دول 
مجلس التعاون نشاطها وقوة اندفاعها، وبخاصة قطاعات 
البناء والتش������ييد، والعقار، والصناعات التحويلية، ناهيك 
عن القطاع املالي واملصرفي الذي جتاوز الصعوبات التي 
مرت بها أسواق املال احمللية عام 2006، ولم يتأثر بأزمة 
االئتم������ان العقاري التي تعرضت لها البنوك واملؤسس������ات 

املالية األمريكية واألوروبية.

ولعل من أهم اجنازات اقتصادات دول مجلس التعاون 
خ������ال الفت������رة 2003 - 2007؛ ه������و إفس������احها املجال 
أمام تعزيز مش������اركة القطاع اخلاص ف������ي جهود التنمية 
واإلصاح، ما أسهم في تعزيز منو الناجت احمللي اإلجمالي 
غير النفطي لدول املجلس، وتس������جيله معدل منو متوسط 
بل������غ 7.6% خال الفترة املذك������ورة )اجلدول 1 - 10(، مع 
بداي������ة مرتفعة عند 14.4% عام 2003، ونهاية للفترة ما 

زالت مرتفعة عند 9% عام 2007.

ووفق������اً لتقدي������رات صن������دوق النقد الدول������ي)12(، فإن 
قطاع������ات اإلنت������اج احملل������ي اإلجمالي غي������ر النفطي في 
اقتصادات دول مجلس التعاون تس������تأثر بأكثر من %75 
من املش������اريع االس������تثمارية املعدة للتنفيذ في الس������نوات 
اخلمس املقبل������ة وبتمويل يصل إلى أكث������ر من 800 مليار 
دوالر أمريكي. ويقدر الصندوق أن يبلغ حجم االستثمارات 
اخلليجي������ة احمللية م������ا يربو على 55% م������ن حجم الناجت 
احمللي اإلجمالي غي������ر النفطي لدول مجلس التعاون عام 

.2007

وعل������ى الرغم من وج������ود بعض التباين في مس������ارات 
تطور القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول مجلس 

)اجلدول 1 - 9(
تطور املساهمة النسبية لقطاع النفط والغاز في 

الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار 
اجلارية بني عامي 2002 و2006

2002دول مجلس التعاون
باملائة

2006
باملائة

36 %27 %اإلمارات

23.3 %24.7 %البحرين

50.3 %33.5 %السعودية

49 %42 %عمان

62 %57 %قطر

55 %38.2 %الكويت

47.9 %34.2 %اإلجمالي

املص������در - منظم������ة اخللي������ج لاستش������ارات الصناعي������ة؛ مل������ف اخللي������ج 
اإلحصائي2007، اجلدول 2 - 3 ص ص 60 - 62.

التعاون؛ فقد شهدت السنوات األخيرة تزايداً في عمليات 
اخلصخصة في بعض ه������ذه االقتصادات، وخاصة ضمن 
قطاع������ات االتصاالت والبنوك والنقل. كما ش������هدت قفزة 
في مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات االقتصادية 

املساندة.

فالنم������و االقتص������ادي القوي ال������ذي س������جله اقتصاد 
اإلمارات خال الفترة 2003 – 2006 كما يبني )اجلدول 
1 – 10( جع������ل مع������دل منو الناجت احملل������ي اإلجمالي غير 
النفطي لإلمارات من خانتني عش������ريتني، فهو ينطلق من 
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أساس متني، تسنده تشريعات وسياسات مستقرة وحافزة 
لاس������تثمار، انعكس������ت بج������اء في من������و القطاعات غير 
النفطية، وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية التي اسهم 
بحوالي 13% من الناجت احمللي اإلجمالي)13( عام 2007، 
حيث تنوعت نش������اطاته س������واء في الصناعات النفطية أو 
الغاز املسيل أو املصانع القائمة في املناطق احلرة بالدولة. 
ويليه في الترتيب قطاع التجارة بنس������بة تقارب 11%. ثم 
قطاعي البناء والتشييد والعقار، حيث لم ينحصر اجلهد 
الذي بذل في هذي������ن القطاعني في زيادة عدد الوحدات 
الس������كنية من 597 ألف وح������دة عام 2005 إلى 637 عام 
2007، بل امتد إلى حتس������ني نوعية املساكن، وأفسح في 
املجال لتأس������يس ش������ركات وطنية عقاري������ة عماقة تقوم 

بتنفيذ هذه الوحدات السكنية.

أم������ا القطاعات غير النفطية ف������ي االقتصاد القطري 
فقد س������جلت معدل منو غير مس������بوق بل������غ 24.6% عام 
2004، و13.1% عام 2005 )اجلدول 1 – 10(. ما يبشر 
بازده������ار اقتصادي واضح، بدت معامل������ه في اجناز طفرة 
متنامية من املش������اريع، وزيادة في االس������تثمارات الداخلية 
سواء كانت استثمارات قطرية صرفة، أو عبر شراكات مع 

)اجلدول 10-1 (
تطور معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي

القتصادات دول املجلس، للفترة 2003 – 2007
)التغير السنوي باملائة(

2007 2003200420052006الدولــة
تقديرات

2008
 توقعات

11.212.610.810.48.77.3اإلمارات

9.110.711.687.77.4البحرين

3.74.65.26.36.66.4السعودية

6.58.57.38.498.5عمان

7.324.613.1101010قطر

15.312.911.499.89.2الكويت

14.45.76.52.492.9اإلجمالي

Source: IMF; Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia, May 2008, Table  no.4, P. 47.

شركات عاملية من أجل تنمية وتطوير قطاعات االتصاالت 
والسياحة والنقل اجلوي. وفي الوقت ذاته، أصبح للقطاع 
اخل������اص دور أساس������ي في عملي������ة التنمي������ة االقتصادية 
واالجتماعية. ومن املؤشرات األساسية على هذا التحول 
خصخصة العديد من الشركات واملصارف، وحتول شركة 
اخلطوط اجلوي������ة القطرية إلى ش������ركة خاصة. ويضاف 
إل������ى ذلك كل������ه التقدم امللح������وظ لدولة قط������ر في مجال 
إقامة وتنظيم ما يس������مى بس������ياحة املؤمترات االقتصادية 

والرياضية والعلمية.

6 -  اإلنفاق على الناجت احمللي اإلجمالي:

يتضح م������ن )اجلدول 1 – 11( أن قيمة الناجت احمللي 
اإلجمال������ي لدول مجل������س التعاون باألس������عار اجلارية قد 
ارتفعت من 349.7 ملي������ار دوالر عام 2002 إلى 718.5 
ملياراً عام 2006، أي بزيادة بلغت 368.8 ملياراً وبنسبة 
105.5% ومتوسط سنوي )21.1%(. وتعود هذه الزيادة 
إلى س������ببني أساس������يني: أولهما؛ ارتفاع ف������ي قيمة الطلب 
احمللي بلغ حجمه 189 مليار دوالر ونسبتها 64.1%، مع 
تراجع األهمية النس������بية للطل������ب احمللي في تكوين الناجت 
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احملل������ي اإلجمالي من 84.3% ع������ام 2002 إلى %67.4 
عام 2006. وثانيهم������ا؛ ارتفاع في قيمة الطلب اخلارجي 
خ������ال الفترة ذاتها بل������غ 179.8 مليار دوالر أي بنس������بة 
328.7%، أو ما يفوق خمسة أضعاف نسبة االرتفاع في 
الطل������ب احمللي، األمر الذي زاد األهمية النس������بية للطلب 
اخلارج������ي في تكوين الناجت احمللي اإلجمالي من %15.6 

عام 2002 إلى 32.6% عام 2006.

وبتحليل مكونات الطل������ب احمللي ناحظ؛ أن الزيادة 
ف������ي الطلب احمللي ب������ني عام������ي 2002 و2006، جاءت 
من عاملني أيضاً: األول؛ الزيادة في االس������تهاك الكلي 
والبالغ������ة 119.8 مليار دوالر، أي بنس������بة زيادة %53.6 
ومبتوس������ط س������نوي يربو على 10.7%، وه������و يزيد عن 

متوس������ط معدل التضخم املس������جل في هذه الدول خال 
الفت������رة 2002 – 2006 والبالغ 2.1% حس������ب بيانات 

صندوق النقد الدولي.

ومن جه������ة أخرى، وخال الفت������رة 2002 – 2006، 
ناحظ أن االستهاك العام قد ازداد حجمه بنحو 53.4 
مليار دوالر، أي بنسبة 66.7%. أما االستهاك اخلاص 
فق������د ارتفع حجم������ه بنح������و 66.4 مليار دوالر وبنس������بة 
46.3%. مبعنى أن متوس������ط االستهاك اخلاص للفرد 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، قد ارتفع مما متوسطه 
4000 دوالر س������نوياً خال عقد التسعينيات إلى 5700 
دوالر عام 2006. واملاحظة األخيرة حول االس������تهاك 
الكلي )االستهاك العام + االستهاك اخلاص( هي؛ أن 

)اجلدول 1 - 11(
تطور اإلنفاق على الناجت احمللي اإلجمالي بدول مجلس التعاون

باألسعار اجلارية، للفترة 2002 – 2006
)القيمة: مبليارات الدوالرات األمريكية(

مكونات الناجت احمللي 
اإلجمالي

20022003200420052006

% لإلجماليالقيمةالقيمةالقيمةالقيمة% لإلجماليالقيمة

180.122.987.196.2112.3133.518.6- االستهاك العام

2143.541153.3174.5189209.929.2- االستهاك اخلاص

3- االستهاك الكلي
2+1 =    

223.663.9240.4270.7301.3343.447.8

471.420.484.395.5118.9140.619.6- االستثمارات

5- الطلب احمللي 
4+3 =     

29584.3324.7366.2420.248467.4

6- صادرات السلع 
    واخلدمات

179.751.4228.6303.4423.1506.970.5

7- ناقصاً واردات 
    السلع واخلدمات

12535.8147.8186.6231.1272.437.9

8- الطلب اخلارجي 
7-6 =     

54.715.680.8116.8192234.532.6

الناجت احمللي اإلجمالي 
8+5 =     

349.7100.00405.5483612.2718.5100.00

املصدر - منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية؛ ملف اخلليج اإلحصائي 2007، اجلدوالن 2 - 4 و 2 – 5، ص ص 64 – 68.
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أهميته النس������بية بني 2002 و 2006 قد انخفضت من 
63.9% إلى %47.8.

والعام������ل الثان������ي وراء زي������ادة الطل������ب احملل������ي؛ هو 
االس������تثمارات أو التكوين الرأس������مالي اإلجمالي. ويبني 
)اجلدول 1 – 11( أن������ه بالرغم من االنخفاض الطفيف 
بنسبة مساهمة االستثمارات في الناجت احمللي اإلجمالي 
من 20.4% عام 2002 إل������ى 19.6% عام 2006، فقد 
ارتفعت قيمة التكوين الرأسمالي اإلجمالي في هذه الفترة 
بنحو 69.2 مليار دوالر، أي بنس������بة 97%، ومبتوس������ط 
س������نوي يبلغ 19.4%، وهي نسبة تفوق نسبة الزيادة في 
االستهاك الكلي، وتعكس اجتاه دول مجلس التعاون نحو 
توجيه جزء من فوائضها املالية نحو االستثمار اإلنتاجي 
ف������ي مجال تطوير البنى التحتي������ة، وإطاق مجموعة من 

املش������اريع ف������ي قطاعات البن������اء والتش������ييد والصناعات 
التحويلية، ومشاريع البتروكيماويات بصفة خاصة.

ويبني )اجلدول 1– 12( ارتفاع إجمالي تكوين رأس 
املال الثابت في اقتصادات دول مجلس التعاون باألسعار 
اجلاري������ة إلى 134.3 مليار دوالر في عام 2006، بزيادة 
83.4 مليار، وبنسبة حوالي 164% مقارنة بعام 1996. 
وتباينت وتي������رة االرتفاع فيما ب������ني االقتصادات فرادى، 
حيث حققت قطر أعلى نس������بة )422%(، تلتها الكويت 
)332%(، ثم عم������ان )209.5%(، فالبحرين )%200(، 
واإلمارات )135.6%(، فالسعودية )116.4%(، كما في 

)الرسم البياني 1 – 5(.

وإلى جانب اختاف نس������ب التطور في تكوين رأس 
املال الثابت، ثم������ة اختاف بني دول املجلس في هيكل 

)اجلدول 1 – 12(
تطور إجمالي تكوين رأس املال الثابت لدول مجلس التعاون باألسعار اجلارية

للفترة 1996 - 2006
)القيمة: باملليار دوالر أمريكي(

              السنة
املجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتاملبلغ

199613.40.327.52.13.24.450.9

199714.50.429.22.83.94.154.9

199814.80.430.23.43.24.856.8

199915.10.431.62.32.34.456.1

200016.10.332.92.43.53.959.1

200116.80.533.72.54562.5

200217.10.834.22.566.667.2

200319.80.739.53.48.27.979.5

200422.30.741.75.18.710.889.3

200528.40.750.55.614.217116.3

200631.80.959.56.416.719134.3

املصدر -  منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية؛ ملف اخلليج اإلحصائي 2007، اجلدوالن 6 - 2 و 7 – 2، ص ص 69 - 70.
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)الرسم البياني 1 - 5 (
إجمالي تكوين رأس املال الثابت لدول مجلس التعاون

حسب الدولة عامي 1996 و 2006
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التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس املال الثابت على 
اقتص������ادات دول املجل������س في كل م������ن عامي 1996 و 
2006 كما يتضح من )الرسم البياني 1 – 6(. إذ ارتفع 

النصيب النسبي لكل من قطر والكويت من 6.2% إلى 

)الرسم البياني 1 – 6(
التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس املال الثابت لدول مجلس التعاون

حسب الدولة – عامي 1996 و 2006

السعودية
% 54.0

19962006

اإلمارات
% 26.4

البحرين
% 0.6

الكويت
% 8.7

عمان
% 4.1

قطر
% 6.2

السعودية
% 44.30

اإلمارات
% 23.7

البحرين
% 0.7

الكويت
% 14.1

عمان
% 4.8

قطر
% 12.4

12.4%، ومن 8.7% إلى 14.1% على التوالي، بينما 
تراجع النصيب النس������بي لكل من السعودية واإلمارات 
م������ن 54% إلى 44.3%، وم������ن 26.4% إلى %23.7 

على الترتيب.
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ثانيًا- نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي:

من الطبيعي أن يعزز االزدهار الذي شهدته اقتصادات 
دول مجلس التعاون خال السنوات اخلمس املاضية من 
مس������توى معيشة املواطنني، ويس������ارع في ارتفاع نصيب 
الفرد م������ن الناجت احمللي اإلجمالي باألس������عار اجلارية. 

وهذا ما حصل فعًا، حيث س������جل هذا »النصيب« بني 
عامي 2002 و 2007 نس������بة من������و بلغت نحو %96.5 
لدول املجلس مجتمعة، رغم ما ش������هدته هذه الفترة من 
منو س������كاني سريع في معظم هذه الدول. علماً أن هذه 
النس������بة وصلت إل������ى 13.3% في ع������ام 2006 مقارنة 
بالعام السابق، و 8.8% عام 2007 مقارنة بعام 2006 

)اجلدول 1 - 13(
تطور نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في دول مجلس التعاون

باألسعار اجلارية، للفترة 2002 – 2007
)القيمة: باأللف دوالر أمريكي(

تقديرات20022003200420052006دول مجلس التعاون
2007

نسبة النمو للفترة
2007- 2002

2008
توقعات 

90.750.4 %22.524.927.632.438.642.9اإلمارات

112.431.3 %12.113.715.618.321.125.7البحرين

76.118.7 %8.89.811.113.714.715.5السعودية

8819.5 %8.38.91012.31415.6عمان

156.395.2 %28.432.841.953.362.972.8قطر

112.742.2 %15.818.821.6273133.6الكويت

إجمالي دول مجلس 
التعاون* 

11.312.714.51820.422.2% 96.527.2

* حسبنا نصيب الفرد اخلليجي من الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار اجلارية من واقع بيانات الناجت احمللي اإلجمالي وبيانات عدد السكان لدول 
 Source: IMF; World  Economic Outlook Database, April 2008, Edition. مجلس التعاون، التي ينشرها صندوق النقد الدولي على قاعدة بياناته

22.2
20.4

18
14.5

12.7
11.3

)الرسم البياني 1 - 7(
تطور نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون
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)اجلدول 1 – 13(، و)الرسم البياني 1 – 7(.

وهكذا، تشير التوقعات إلى أن معدل دخل الفرد 
في دول املجلس الس������ت س������يبلغ عام 2008 أكثر من 
)27.2( أل������ف دوالر أمريك������ي، متراوحاً بني )95.2( 

)الرسم البياني 1 - 8(
تطور نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار اجلارية

حسب الدول بني عامي 2002 و 2007
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أل������ف دوالر ف������ي قط������ر، و )18.7( أل������ف دوالر في 
الس������عودية، مروراً باإلمارات )50.4( ألفاً، والكويت 
)42.2( ألفاً، و )31.3( ألفاً في البحرين، و)19.5( 

ألف دوالر في عمان.
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 التجارة اخلارجيــــة

الفصل الثالث

منذ أن بدأت أســـعار النفـــط اجتاهها التصاعدي اعتبارًا 
من ربيع عام 2003؛ شهدت التجارة اخلارجية لدول مجلس 
التعـــاون انطالقـــة قوية، بحيث جتاوزت قيمتهـــا املقدرة لعام 
2007 ثالثة أمثال قيمتها املسجلة لعام 2002. وتبقى هذه 
الدول أكثر انفتاحًا على التجارة مع باقي دول العالم ما دام 
قطاع النفط والغاز مهيمنًا على اقتصاداتها. ويذكر أن نسبة 
حجـــم التجارة اخلارجيـــة إلى الناجت احمللي اإلجمالي، أو ما 
يعـــرف باصطالح مؤشـــر الكثافة التجارية، فـــي دول مجلس 
التعاون قد ارتفع من 76.4 % عام 2002 إلى 98.5 % عام 
2007، علمًا بأن النسبة املقابلة للتجارة العاملية بقيت حتى 

عام 2007 بحدود 50.4 %.

أواًل - التجارة اخلارجية السلعية:
1 - الصادرات السلعية:

تكش������ف بيانات )اجلدول 1 - 14( ع������ن ارتفاع قيمة 
إجمالي الصادرات الس������لعية لبلدان مجل������س التعاون من 
)168( ملي������ار دوالر ع������ام 2002 إل������ى )514( ملياراً عام 
2007، مبتوسط معدل منو سنوي بلغ 41.2 %. وباملقارنة 
مع نس������ب منو الصادرات الس������لعية لدول املجلس فرادى، 
تبرز الكويت في املقدمة مبتوس������ط معدل منو س������نوي بلغ 
60.8 %. وبفارق كبير، تأت������ي اإلمارات في املرتبة الثانية 

)49.3 %( وقطر ثالثة )47.6 %(.

)اجلدول رقم 1 - 14(
تطور إجمالي الصادرات السلعية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي

خالل الفترة 2002  –  2007
)مبليارات الدوالرات األمريكية(

بلدان مجلس التعاون 
200220032004200520062007اخلليجي

معدل النمو السنوي 
املتوسط للفترة
2007 - 2002 

%52.267.293.8126.6145.8180.9اإلمارات  49.3

%5.76.67.510.212.213.6البحرين  27.7

%72.593.2126.2180.5210.9195.4السعودية  33.9

%11.211.713.418.721.624.7عمان  24.1

%1113.418.725.83437.2قطر  47.6

%15.420.327.843.254.962.2الكويت  60.8

إجمالي بلدان مجلس 
41.2 %168212.4287.4405479.4514التعاون اخلليجي

املصادر- اإلمارات: مصرف اإلمارات املركزي؛ التقرير السنوي 2007 والنشرة االقتصادية يونيو 2007 – البحرين: بنك البحرين املركزي؛ النشرة اإلحصائية مايو 
2008 - السعودية: وزارة االقتصاد والتخطيط؛ مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات بالنسبة لبيانات 2002 – 2006، بيانات 2007 وبيانات الصادرات النفطية 
نشرة ساب، الربع الرابع 2007. عمان: وزارة االقتصاد الوطني؛ النشرة اإلحصائية الشهرية أبريل 2008؛ والبنك املركزي العماني؛ النشرة اإلحصائية الشهرية مارس 

2008 .  قطر: مصرف قطر املركزي؛ النشرة اإلحصائية الفصلية مارس 2008 – الكويت: بنك الكويت املركزي، النشرة الفصلية مارس 2008.
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وفي عام 2007، تفاوتت نس������ب منو الصادرات السلعية 
لدول املجلس مقارنة بالعام الس������ابق، حيث جاءت اإلمارات 
ف������ي املقدمة بنس������بة 24.1 %، وحل بعده������ا تنازلياً: عمان 
)14.3 %(، الكويت )13.3 %(، البحرين )11.5 %(، وقطر 
)9.4 %(، بينما تراجعت الصادرات السلعية بنحو )7.3 %(، 
وذلك نتيجة لتراجع صادراتها النفطية بالدرجة األولى بنسبة 
12 % عل������ى خلفية تراجع إنتاج النفط الس������عودي في إطار 
محاوالت دول األوبك، وفي مقدمتها السعودية، للحفاظ على 

وتش������ير بيانات )اجل������دول 1 - 16( إل������ى أن الصادرات 
النفطي������ة ما زالت تلعب دوراً مس������يطراً في هيكل الصادرات 
الس������لعية لدول مجل������س التعاون، حيث بلغ متوس������ط األهمية 
النس������بية لهذه الصادرات للدول الس������ت خال الفترة 2002 
– 2007 نح������و 69.6 %، بل هي ترتفع فوق هذا املتوس������ط 
في أربع دول، تأتي الكويت في طليعتها مبتوس������ط 93.7 %، 
علماً بأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تنخفض نس������بة 
صادراتها النفطية بالنس������بة إلجمالي صادراتها السلعية عن 
مس������توى 91 % طوال س������نوات الفترة املش������ار إليها. وتأتي 

توازن قوى العرض والطلب في سوق النفط العاملي.

و)اجل������دول 1 - 15( يب������ني ارتفاع الص������ادرات النفطية 
إلجمالي دول املجلس خال الفترة 2002 – 2007 مبتوسط 
معدل منو س������نوي 40.6 %. وجاءت اإلم������ارات في املقدمة 
مبتوس������ط معدل منو س������نوي بلغ 64.1 %، تلته����ا الكوي����ت 
بفارق طفي���ف )63.8 %(، ثم قطر )42.4 %(، فالسعودي���ة 

)31.9 %(، والبحري���ن )34 %(، وعمان )18.9 %(.

الس������عودية في املرك������ز الثاني مبتوس������ط 87.7 %، ثم قطر 
)80.5 %(، والبحري������ن )75.1 %(، بينما يتراجع متوس������ط 
األهمية النس������بية ل������كل من عمان إل������ى 66.1 %، واإلمارات 
إلى 35.1 %، وهذا تط������ور إيجابي يعكس تنوع هيكل الناجت 
احملل������ي اإلجمالي لإلمارات، ومن ثم تن������وع هيكل الصادرات 
الس������لعية، فهي ال تقتصر على النفط واملنتجات النفطية، بل 
تش������مل مروحة واسعة من الس������لع االستهاكية والسلع نصف 

املصنعة واملصنعة.

)اجلدول رقم 1 - 15 (
تطور إجمالي الصادرات النفطية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي

خالل الفترة 2002 – 2007
         )القيمة: باملليار دوالر أمريكي(

بلدان مجلس التعاون 
200220032004200520062007اخلليجي

متوسط معدل 
النمو السنوي 

للفترة
2007 - 2002 

64.1 %16.922.229.643.55871.1اإلمارات

34 %44.95.67.89.210.8البحرين

31.9 %63.682110.4162187.6165السعودية

18.9 %7.47.99.113.214.314.4عمان

42.4 %9.110.91520.827.828.4قطر

63.8 %14.118.725.940.952.459.1الكويت

إجمالي بلدان مجلس التعاون 
40.6 %115.1146.6195.6288.2349.3348.8اخلليجي

املصادر – انظر مصادر )اجلدول 1 - 14(.
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دول خليجية في قائمة أهم خمسني دولة مصدرة 
للسلع:

خال الس������نوات األخي������رة، فرضت بع������ض دول مجلس 
التعاون نفسها بقوة في ميدان تصدير السلع، واحتلت مراتب 
متقدمة في قائمة أهم خمس������ني دولة مصدرة للس������لع على 

مستوى العالم كما يبني )اجلدول 1-17(. فالسعودية احتلت 
املرتبة 18 في القائمة املذكورة عام 2005، وفي العام التالي 
انتقل������ت إلى املرتبة 17، وهذا ينطب������ق على كل من اإلمارات 
والكويت، فاألولى احتلت املرتبتني 24، 23، والثانية املرتبتني 

45، 41 خال عامي 2005 و 2006 على التوالي.

)اجلدول رقم 1 - 16 (
تطور األهمية النسبية للصادرات النفطية في إجمالي الصادرات السلعية

لبلدان مجلس التعاون اخلليجي خالل الفترة 2002 – 2007
   )نسب مئويــــة(

بلدان مجلس التعاون 
200220032004200520062007اخلليجي

متوسط األهمية النسبية 
لسنوات الفترة 
2007 - 2002 

35.1 %32.43331.634.439.839.3اإلمارات

75.1 %70.274.274.776.575.479.4البحرين

87.7 %87.78887.589.78984.4السعودية

66.1 %66.167.567.970.666.258.3عمان

80.5 %82.781.380.280.681.776.3قطر

93.7 %91.692.193.294.795.495الكويت

إجمالي بلدان مجلس 
69.6 %68.5696871.272.867.8التعاون اخلليجي

املصادر – انظر مصادر )اجلدول 1 - 14(.

)اجلدول 1 - 17(
ترتيب الدول اخلليجية في قائمة أهم خمسني دولة مصدرة للسلع )القيمة مبليارات الدوالرات األمريكية(

الدول
20052006

النسبة إلى إجمالي القيمة
النسبة إلى إجمالي القيمةاملرتبةصادرات السلع عامليًا

املرتبةصادرات السلع عامليًا

1.717 %1.718209.5 %181.4السعودية

1.223 %1.124139.4 %115.5اإلمارات

541 باأللف44555.7 باأللف45الكويت

Source: WTO; International Trade Statistics 2007, Table no.1.8,P.12 WTO, International Trade Statistics 2006, Table no.1.5,P.17
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ويتحس������ن ترتيب الدول الثاث السابقة في القائمة 
املذك������ورة، بل وتنضم قطر وعمان إلى القائمة، وذلك في 
حال مت اس������تبعاد التجارة البينية لدول االحتاد األوروبي 
م������ن إجمالي الصادرات الس������لعية العاملية؛ فالس������عودية 
تصبح في املرتبة 12 في عام 2005 وحتتفظ بها في عام 

وتب������رز كل من الس������عودية واإلم������ارات كأهم بلدين 
خليجيني ف������ي مجال تصدير الس������لع املصنع������ة، وهما 
حتت������ان مكانة متمي������زة في مجموعة الدول الناش������ئة 

املصدرة للس������لع املصنعة. و )اجل������دول 1 – 19( يبرز 
تطور صادرات الس������لع املصنعة لكل منهما خال الفترة 

.2006 – 2000

2006، بينما تصبح اإلمارات ف������ي املرتبة 16 ثم تصعد 
إل������ى 15 على التوالي، والكويت حتافظ على مس������تواها 
عند املرتبة 27 خال العامني املذكورين، ومثلها قطر في 
املرتبة 38، بينما تراجعت عمان من 43 عام 2005 إلى 

44 عام 2006.

)اجلدول 1 - 18(
ترتيب دول مجلس التعاون في قائمة أهم خمسني دولة مصدرة للسلع

بعد استبعاد التجارة البينية لدول االحتاد األوروبي الـ 25
)القيمة مبليارات الدوالرات(

الدول
20052006

النسبة إلى إجمالي القيمة
النسبة إلى إجمالي القيمةاملرتبةصادرات السلع عامليًا

املرتبةصادرات السلع عامليًا * 

2.312 %2.312209.5 %181.4السعودية

1.515 %1.516139.4 %115.5اإلمارات

627 باأللف62755.7 باأللف45الكويت

438 باأللف33834.1 باأللف25.8قطر

244 باأللف24321.6 باأللف18.7عمان

*  إجمالي الصادرات السلعية العاملية = 12083 مليار دوالر أمريكي وإجمالي الصادرات السلعية العاملية باستبعاد التجارة البينية لاحتاد األوروبي = 9032 مليار 
دوالر. املصدر – انظر مصادر اجلدول )1 – 17(.

                  السنة

      الدولة
2000200420052006

املساهمة النسبية للصادرات املصنعة في 
إجمالي الصادرات السلعية للدولة

20002006

8.7 %7.7 %613.617.118.3السعودية

35.4 %35.6 %17.742.14849.3اإلمارات

)اجلدول 1 – 19(
تطور صادرات السلع املصنعة للسعودية واإلمارات

)القيمة مليار دوالر(

Source: WTO; International Trade Statistics 2007, Table no.II.26,P.63
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وتشير بيانات منظمة التجارة العاملية إلى أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي س������تصبح القوة االقتصادية اخلامس������ة في 
العالم من حيث الصادرات، بعد أن جتاوز إجمالي صادراتها 
السلعية نصف تريليون دوالر )514  مليار دوالر في 2007(. 
وتوض������ح األرقام أنه في حال النظ������ر إلى دول املجلس ككتلة 
اقتصادي������ة واحدة، فإنها تأتي بعد كل من أملانيا بنحو 1112 
ملي������ار دوالر، الواليات املتحدة 1038 ملياراً(، الصني )969 
ملياراً(، اليابان )650 ملياراً(، وقبل كل من فرنس������ا )490.4 
ملي������ار دوالر(، هولندا )462.4 ملي������اراً(، بريطانيا )448.3 
ملي������اراً(، إيطاليا )410.6 ملياراً(، وكن������دا )389.5 ملياراً(. 
وس������تواصل املنظمة التعامل مع دول مجلس التعاون الس������ت 
ك������دول منف������ردة حلني تلقيه������ا معلومات رس������مية عن طبيعة 
النظام اجلمركي اجلديد في السوق اخلليجية املشتركة بعد 

امتام مراحل انطاقتها الفعلية. 

2 - الواردات السلعية:
خال الفت������رة 2002 – 2007، ارتفعت قيمة الواردات 
الس������لعية لدول مجلس التعاون )اجلدول 1 - 20( من 99.3 
ملي������ار دوالر عام 2002 إل������ى 278.6 ملي������اراً عام 2007، 
مبتوس������ط معدل منو س������نوي يناه������ز 36.1 %. وياحظ أن 

متوسط النمو السنوي املقابل بلغ 79 % في قطر، 42.2 % 
في اإلمارات، و 32.4 % في الكويت.

وميكن من متابعة )الرس������م البياني 1 - 9 ( التعرف على 
االجتاه التصاعدي لقيم الواردات لدول املجلس خال الفترة 
املش������ار إليها. ويع������زى هذا االرتفاع ملجموعة من األس������باب، 
من أهمه������ا: اس������تمرار النمو ف������ي القطاع������ات االقتصادية 
غير النفطية، وارتفاع الطلب احمللي بس������بب زيادة النش������اط 
االقتص������ادي، وتنامي معدالت الدخل وعدد الس������كان. يقابل 
ذلك الندرة النسبية لكثير من املوارد االستهاكية واإلنتاجية 
ف������ي غالبي������ة دول املجلس. وعلي������ه، فإن هذه ال������دول تعتمد 
بشكل ملحوظ على الواردات لتلبية احتياجاتها االستهاكية، 
ومتطلباتها من الس������لع الوسيطة والرأسمالية الازمة لتغذية 
مش������روعات التنمي������ة االقتصادية، ولتطوي������ر البنية التحتية. 
ه������ذا مع ارتف������اع قيمة الواردات الس������لعية خال الس������نوات 
األخيرة نتيجة انخفاض قيمة الدوالر، وارتفاع قيم العمات 
الرئيس������ية األخرى كاليورو والني، خاصة أن اليورو يأتي في 
مقدمة العمات التي تستورد بها دول مجلس التعاون. فضًا 
ع������ن زيادة قيمة جتارة إعادة التصدير من بعض دول املجلس 

إلى دول أخرى في األقاليم املجاورة.

)اجلدول 1 - 20(
تطور إجمالي الواردات السلعية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي

خالل الفترة 2002 – 2007
       )مبليارات الدوالرات األمريكية(

بلدان مجلس التعاون 
200220032004200520062007اخلليجي

متوسط معدل النمو السنوي 
للفترة 2002 - 2007

42.2 %42.752.172.191.2100132.7اإلمارات

26 %55.77.49.410.511.5البحرين

26.4 %32.341.747.459.569.775السعودية

30.8 %6.36.88.891116عمان

79 %44.45.49.114.819.8قطر

32.4 %910.812.316.915.823.6الكويت

إجمالي بلدان مجلس 
36.1 %99.3121.5153.4195.1221.8278.6التعاون اخلليجي

املصادر – انظر مصادر )اجلدول 1 - 14(.



- 128 -

دول خليجية في قائمة أهم خمســـني دولة مستوردة 
للسلع:

ش������ملت قائمتا أهم خمسني دولة مس������توردة للسلع 
عام������ي 2005 و 2006 كًا من اإلمارات والس������عودية. 
فاألولى اس������توردت س������لعاً بقيمة 81 ملي������ار دوالر عام 
2005، لتس������هم بنحو 7 باأللف م������ن إجمالي الواردات 
الس������لعية عاملياً ولتحت������ل بذلك املرتب������ة 27. وفي عام 
2006، ارتفع������ت قيمة وارداتها الس������لعية إلى 98 مليار 
دوالر، لتسهم بنحو 8 باأللف ولتحافظ على املرتبة 27 
للعام الثاني على التوالي. أما الس������عودية، فاس������توردت 
سلعاً بقيمة 59.4 مليار دوالر عام 2005 لتسهم بنحو 
6 باألل������ف وحتتل املرتبة 36 في القائمة. وعام 2006، 
اس������توردت بقيم������ة 66.3 مليار لتس������هم بنحو5 باأللف 

ولتتراجع إلى املرتبة 37 في القائمة.

وباإلضاف������ة إلى اإلمارات والس������عودية، تدخل قطر 
والكويت في قائمة أهم خمس������ني دولة مستوردة للسلع 
عاملياً عام 2006 بعد اس������تبعاد التج������ارة البينية لدول 

االحت������اد األوروبي ال� 25، حيث تنخفض قيمة الواردات 
الس������لعية العاملية من 12413 ملي������ار دوالر إلى 9362 

ملياراً. وتأخذ الدول اخلليجية املراتب التالية)14(:

- اإلم������ارات: 98 مليار دوالر، م������ا يعادل نحو 1 % من 
الواردات السلعية العاملية، واملرتبة 18.

- السعودية: 66.3 ملياراً، 7 باأللف، واملرتبة 22.

- قط��ر: 16.4 ملياراً، 2 باأللف، واملرتبة 45.

- الكويت : 16 ملياراً، 2 باأللف، واملرتبة 47.

و)اجلدول 1 – 21( يكش������ف ع������ن اجتاهات تطور 
واردات معظم دول مجلس التعاون من الس������لع املصنعة 

خال الفترة 2000 – 2006.

3 - امليزان التجاري السلعي:

ترتب على تطور إجمالي الصادرات السلعية والواردات 
الس������لعية وفق االجتاهات املبينة آنفاً ارتفاع فائض امليزان 
التجاري الس������لعي لدول مجلس التعاون م������ن 68.7 مليار 
دوالر ع������ام 2002 إل������ى 235.4 ملياراً ع������ام 2007، كما 

)الرسم البياني 9-1(
تطور املؤشرات الرئيسية للتجارة اخلارجية السلعية لدول مجلس التعاون اخلليجي

خالل الفترة 2002 – 2007 )مبليارات الدوالرات األمريكية(

الصادرات السلعيةالصادرات النفطيةالواردات السلعية
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)81.5 %(. وهذان املعدالن هما أعلى من متوسط معدل 
النمو الس������نوي للفائض املجمع لدول املجلس )48.5 %(، 
بينم������ا معدالت النمو املقابلة للدول األربع الباقية هي أقل 

من املتوسط العام.

يبني )اجل�����دول 1-22(، مبت����وس������ط مع����دل من����و سن���وي 
بلغ 48.5 %. وباملقارنة مع نس������ب النم������و لفائض امليزان 
التجاري لكل دولة على حدة خال الفترة املذكورة، ياح����ظ 
أن الكويت في املقدم������ة )100.6 %(، تلي����ه���ا اإلم������ارات 

)اجلدول 1 – 21(
تطور واردات دول مجلس التعاون من السلع املصنعة للفترة 2000 – 2006

)مبليارات الدوالرات(

2000200420052006دول مجلس التعاون
املساهمة النسبية في إجمالي الواردات 

السلعية للدولة
20002006

81 %84.2 %29.561.568.379.2اإلمارات

80.6 %72.9 %22.134.946.653.5السعودية

76.1 %68.7 %3.56.66.86.8عمان

89.2 %84.4 %2.85.399قطر

80 %77.5 %5.69.612.712.8الكويت

ماحظة: نظراً لعدم توفر بيانات 2006 لكل من عمان وقطر، اعتبرنا بيانات 2005 هي بيانات 2006.

Source: WTO; International Trade Statistics, Table no.II.27, p 64

)اجلدول 1 - 22(
تطور امليزان التجاري السلعي لبلدان مجلس التعاون اخلليجي

خالل الفترة 2002 – 2007
    )القيمة مبليارات الدوالرات األمريكية(

بلدان مجلس التعاون 
200220032004200520062007اخلليجي

متوسط معدل النمو 
السنوي للفترة
2007 - 2002 

81.5 %9.515.121.735.445.848.2اإلمارات

40 %0.70.90.10.81.72.1البحرين

39.9 %40.251.578.8121141.2120.4السعودية

15.5 %4.94.94.69.710.68.7عمان

29.7 %7913.316.719.217.4قطر

100.6 %6.49.515.526.339.138.6الكويت

إجمالي بلدان مجلس 
48.5 %68.790.9134209.9257.6235.4التعاون اخلليجي

املصادر – انظر مصادر )اجلدول 1 - 14(.
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)الرس������م البياني 1 – 10( يوضح تطور التوزيع النسبي 
للفائض املجمع للميزان التجاري الس������لعي على دول املجلس 
ب������ني عامي 2002 و 2007. وتراجعت حصة الس������عودية من 
58.5 % عام 2002 إلى 51.1 % عام 2007، كما تراجعت 

ثانيًا: الشـــركاء التجاريون الرئيســـيون لدول 
مجلس التعاون اخلليجي:

تش������ير البيان������ات املتاحة ع������ن اجتاهات تط������ور التبادل 
التجاري بني دول مجلس التعاون وأهم الش������ركاء التجاريني 
ب������ني عام������ي 2002 و 2007، إل������ى أنه من جان������ب مقاصد 
الص������ادرات؛ تش������كل اليابان الش������ريك التجاري الرئيس������ي، 
حيث اجته������ت إليها حوالي 20 % من الصادرات الس������لعية 
ل������دول املجلس عام 2002، ارتفعت إلى 21 % عام 2007. 
)اجلدول 1 - 23(. ثم يأتي بعد ذلك االحتاد األوروبي كثاني 
شريك جتاري على صعيد الصادرات اخلليجية، حيث اجت�ه 
إلي������ه 10.6 %، 9.7 % م������ن إجمالي الصادرات الس������لعية 
اخلليجية خال العامني املذكورين. وتأتي الواليات املتح��دة 
ف������ي املرتب���ة الثالث��������ة )10.8 % و 8.4 %( والدول العربية 

رابعة ) 9.1 %( والصني خامسة ) 5.9 %( عام 2007.

حص������ة كل من: قطر )من 10.2 % إلى 7.4 %(، عمان )من 

7.1 % إل������ى 3.7 %( والبحرين )من 1 % إلى 0.9 %(. في 

حني ارتفع نصي����ب كل من الكوي����ت واإلم�����ارات: من 9.3 % 

إلى 16.4 %، ومن 13.8 % إلى 20.5 % على التوالي.

وفي جانب مناشئ الواردات السلعية؛ حتتل دول االحتاد 
األوروب������ي املرتبة األولى، حيث يأت������ي منها حوالي 35.2 % 
م������ن إجمالي واردات دول املجلس عام 2007. ويعكس ذلك، 
في جزء كبير منه، ارتفاع س������عر صرف اليورو جتاه الدوالر 
األمريكي الذي ترتبط به معظم العمات اخلليجية، وارتفاع 
أس������عار السلع املس������توردة نتيجة لاجتاهات التضخمية في 
اقتصادات االحتاد األوروبي. وحتتل الواليات املتحدة املرتبة 
الثانية )10.4 %(. أما مقارن������ات عام 2007 بعام 2002، 
فكانت ف������ي صالح الصني التي صعدت إل������ى املرتبة الثالثة 
)9.9 %( عل������ى حس������اب تراجع اليابان إل������ى املرتبة الرابعة 
)8.4 %(. وهذا التفوق غير املس������بوق للصني يعكس ارتفاع 
نسبة منو الصادرات الصينية إلى أسواق دول مجلس التعاون 

خال الفترة 2002 – 2007 بأكثر من 147 %.

)الرسم البياني 1 – 10(
تطور التوزيع النسبي للفائض في امليزان التجاري السلعي

على دول مجلس التعاون بني عامي 2002 و 2007
)القيم مبليارات الدوالرات األمريكية(

W¹œuF��«
% 51.10
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20022007

اإلجماليالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات
9.50.740.24.976.468.7

% 13.8% 1% 58.5% 7.1% 10.2% 9.3% 100

اإلجماليالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات
48.22.1120.48.717.438.6235.4

% 20.5% 0.9% 51.1% 3.7% 7.4% 16.4% 100
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وعلى مس������توى الش������ركاء التجاريني الرئيس������يني فرادى، 
ياحظ ما يلي:

1ـ  البلدان العربية:
في ع������ام 2007، بلغت قيمة الصادرات الس������لعية لدول 
مجلس التعاون إلى ال������دول العربية )اجلدول 1 – 23( نحو 
47 ملي������ار دوالر محقق������ة ارتفاعاً نس������بته أكثر من 236 % 
مقارنه بع������ام 2002، مقابل ارتفاع قيمة الواردات الس������لعية 
لدول مجلس التعاون من الدول العربية إلى نحو 24.5 مليار 
دوالر بنس������بة 185 %. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الفائض 
التجاري الس������لعي احملقق مع الدول العربي������ة من 5.4 مليار 
دوالر عام 2002 إلى 22.5 ملياراً عام 2007. وترافق ذلك 
مع تراجع طفيف في األهمية النسبية لصادرات دول املجلس 

إلى الدول العربية من إجمالي صادراتها الس������لعية من 9.7 % 
إل������ى 9.1 %، بينما ارتفعت األهمية النس������بية لوارداتها من 
الدول العربية بالنس������بة إلى إجمالي وارداتها السلعية من 7.8 % 

إلى 8.8 %.

وبرزت كل من السعودية واإلمارات كأهم بلدين خليجيني 
ف������ي تصدير الس������لع إلى الدول العربي������ة، فاألولى صدرت 8 
مليار دوالر عام 2002، ارتفعت إلى 29.2 ملياراً عام 2007، 
والثاني������ة صدرت 2.8، 9.8 ملياراً على التوالي. وفي املقابل، 
فإن اإلمارات هي أكثر الدول اخلليجية اس������تيراداً للسلع من 
الدول العربية، حيث اس������توردت ما قيمته 2 مليار دوالر عام 
2002، ارتفع������ت إلى 7.7 ملي������اراً عام 2007، والس������عودية 
ال تقل عنه������ا كثيراً بوارداتها البالغ������ة 1.9، 6.7 ملياراً على 

التوالي)15(.

)اجلدول 1 - 23(
تطور التبادل التجاري مع أهم الشركاء التجاريني لدول مجلس التعاون

خالل الفترة 2002 – 2007
 )القيمة مبليارات الدوالرات(

الشركاء 
التجاريون 
الرئيسيون

واردات دول مجلس التعاون منصادرات دول مجلس التعاون إلى

2002200720022007

 % القيمة
 % القيمةلإلجمالي

 % القيمةلإلجمالي
 % القيمةلإلجمالي

لإلجمالي

149.7479.18.67.824.58.8الدول العربية* 

15.410.6509.733.330.39835.2االحتاد األوروبي 

29.720.4108219.48.523.58.4اليابان

15.710.8438.411.510.52910.4الواليات املتحدة

53.430.35.94.4427.79.9الصني

65.245235.745.942.838.975.927.3أخرى

145100514100110100278.6100اإلجمالي

*  بيانات الدول العربية تشمل دول مجلس التعاون اخلليجي.
املصادر: االحتاد األوروبي: 

Euro stat; External and intra- European Union trade, Statistical yearbook – Data 1958-2006,(2008 edition) and Monthly 
Statistics - Issue No. 7/2008.

الدول العربية: صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير االقتصادي املوحد، سنتي 2003 و 2008.
 Ministry of Finance Japan – Japan Customs. Trade Statistics - :اليابان

U.S. Census Bureau; FOREIGN TRADE STATISTICS. 2003 – 2007. - :الواليات املتحدة
 The People’s Republic of china. MINISTRY OF COMMERCE. Department of General Economic Affairs; - :الصني
Total  Import & Export Value by Country (Region), (2007/01-12).
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وإذا م������ا أخذنا بع������ني االعتبار ضآلة حج������م الصادرات 
النفطي������ة اخلليجية إلى الدول العربية؛ فإنه يترتب على ذلك 
ارتفاع األهمية النس������بية للصادرات الس������لعية للدول العربية 
ف������ي إجمالي قيمة الصادرات الس������لعية غي������ر النفطية لدول 
مجل������س التعاون من 26.5 % إل������ى 32.4 % خال العامني 
املذكوري������ن. ومن ثم، ارتفاع األهمية النس������بية حلجم التبادل 
التجاري لدول مجلس التعاون مع الدول العربية إلى إجمالي 
حجم التجارة اخلارجية اخلليجية غير النفطية من 14.8 % 

إلى 18.6 %.

وحيث أن دول مجلس التعاون الس������ت أعضاء في منطقة 
التجارة احلرة العربية الكبرى؛ فمن املؤمل أن حتقق األرقام 
السابقة منواً سريعاً، بعد أن أصبحت جميع الدول األعضاء 
ف������ي املنطقة تطبق إعفاءات جمركي������ة كاملة )100 %( على 
الس������لع ذات املنش������أ العربي واملس������توردة من الدول العربية 
األعضاء، وبعد أن توافق الدول األعضاء على األحكام العامة، 

ومجموعة من قواعد املنشأ التفصيلية للسلع العربية.

2 -  االحتاد األوروبي:
ش������هدت العاقات االقتصادية الت������ي تربط دول مجلس 
التع������اون باالحت������اد األوروبي تطورات متس������ارعة في العقود 
األخيرة، خصوصاً منذ توقيع اتف������اق إطار التعاون التجاري 
واالقتصادي بني اجلانبني عام 1988، ما أس������س ملفاوضات 
إنشاء منطقة جتارة حرة بينهما، انطلقت عام 1990، وعلقت 

في نهاية ديسمبر 2008.

ودول مجلس التعاون تعتبر خامس أكبر س������وق بالنس������بة 
لص������ادرات االحتاد األوروب������ي، كما أن األخير هو الش������ريك 
التج������اري الرئيس������ي لدول املجل������س وال������دول العربية عامة. 
وتكش������ف بيانات االحتاد األوروبي عن ارتفاع قيمة صادراته 
إلى دول املجلس م������ن 33.3 مليار دوالر عام 2002 إلى 98 
ملياراً عام 2007، وفي املقابل ارتفعت صادرات دول مجلس 
التعاون إلى أس������واق دول االحتاد األوروبي من 15.4 إلى 50 
ملي������اراً خال العامني املذكورين )اجل������دول 1 – 23(. وعلى 
ذلك فامليزان التجاري الس������لعي ب������ني اجلانبني يتجه لصالح 
االحتاد األوروبي مس������جًا فائضاً بقيم������ة 17.9، 48 مليار 

دوالر على التوالي.

واإلمارات هي أكثر الدول اخلليجية اس������تيراداً من دول 
االحت������اد األوروبي، فوارداتها ع������ام 2005 بلغت 38.4 مليار 
دوالر، ارتفعت إلى 40.6 عام 2006، وحلقت بها الس������عودية 
)23.4، 28.6(، ث������م قطر )4.7، 8.2(، فالكويت )5.6، 5.9( 
على التوالي. وفي جانب الص������ادرات إلى االحتاد األوروبي، 

حتتل الس������عودية املرك������ز األول )34، 38(، واإلم������ارات ثانية 
)15، 9.5(، فالكويت )5، 6.6 مليار( على الترتيب)16(.

ويتركز التبادل التجاري السلعي بني دول مجلس التعاون 
واالحتاد األوروبي على منتج������ات قطاعي املعدات والطاقة، 
فم������ن أصل مجم������وع ص������ادرات االحتاد األوروب������ي إلى دول 
املجلس البالغ������ة 88.5 بليون دوالر عام 2006؛ فإن نس������بة 
54 % منها هي آالت ومعدات. وفي املقلب اآلخر، من أصل 
مجموع ص������ادرات دول املجلس إلى االحتاد األوروبي البالغة 
59.2 مليار، ش������كل النفط اخلام ومش������تقاته نحو 70 % من 
إجمالي هذه الصادرات، هذا باإلضافة إلى األملونيوم ومعادن 
أخرى. ويقدر بعض احملللني)17( تزايد حاجة االحتاد األوروبي 
لاعتم������اد على النفط والغاز اخلليجيني ومنتجاتهما، خاصة 
بعد تك������رار قطع إمدادات الطاقة الروس������ية عن أوروبا عام 
2006. وجتدر اإلش������ارة هنا، إلى أن النفط ما زال ميثل أهم 
مكونات اس������تهاك دول االحتاد األوروبي من الطاقة وبنسبة 
45 %، يتوق������ع أن يزيد اعتماد دول االحت������اد األوروبي على 
الطاقة اخلارجية بنسب تتراوح ما بني 50 % - 60 % حتى 

عام 2010.

3 -  اليابــــان:
تتمت������ع دول مجلس التع������اون بعاقات جتاري������ة قوية مع 
اليابان، حيث تعد الدول اخلليجية الس������ت الشريك التجاري 
األول لطوكي������و ب������ني البلدان العربية، فهي تس������تحوذ على ما 
نس������بته 85 % كمتوس������ط من إجمالي حجم التجارة العربية 
اليابانية خال الس������نوات األخيرة. هذا، بالرغم من أن قيمة 
املبادالت التجارية بني دول املجلس واليابان تش������هد تذبذبات 
واضحة تبعاً لتغير أسعار النفط اخلام في األسواق العاملية، 
وألداء االقتصاد الياباني، ولتطور أس������عار صرف الني. فقد 
ارتفعت قيمة هذه املبادالت من 27.5 مليار دوالر عام 1996 
إلى 33.2 ملياراً عام 1999، ثم ارتفعت بنسبة كبيرة جتاوزت 
50 % مع ارتفاع أس������عار النفط ع������ام 2000 وبلغت قيمتها 
49.7 ملياراً، لتعود لانخفاض عام 2001 إلى 46.6 ملياراً، 
ومن ثم ترتفع ثانية مع الطفرة الثانية للنفط عام 2005 إلى 
83.4 ملياراً، وناه������زت 121، و 131.5 ملياراً عامي 2006 

و2007 على التوالي)18(.

وب������ني عام������ي 2002 و 2007، ارتفع حج������م الصادرات 
السلعية لدول املجل����س إلى الي���اب����ان من 29.7 ملي����ار دوالر 
ع�����ام 2002 إلى 108 ملي������ارات ع�����ام 2007، أي بنس������ب��ة 
264 %. وارتف������ع حج������م الواردات الس������لعية ل������دول املجلس 
من الياب������ان من 9.4 إلى 23.5 ملياراً، أي بنس������بة 150 % 
خال الفترة املذكورة. وبالتالي، ارتفعت قيمة فائض امليزان 
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التجاري الس������لعي ل������دول مجل������س التعاون م������ع اليابان، من 
20.3 ملي������ار دوالر عام 2002 إلى 84.5 ملياراً عام 2007، 
)اجلدول 1 – 23(. والعجز التجاري لليابان مع دول مجلس 
التع������اون ناجم بصفة أساس������ية عن حدوث زي������ادة كبيرة في 
حجم واردات اليابان من هذه الدول خال السنوات األخيرة، 
وعلى األخص وارداته من منتجات الوقود العضوي وبخاصة 
النفط اخلام، والغاز الطبيعي املسال وخاصة البروبان املسال 

والبيوتان املسال.

والس������عودية هي أكثر دول مجلس التعاون تصديراً للسلع 
إلى اليابان)19( وبقيمة 40.4 مليار دوالر عام 2006، تراجعت 
إلى 38.8 مليار عام 2007، حلقت بها اإلمارات )34.3 مليار 
دوالر ارتفع������ت إلى 35.5 ملياراً(، ث������م قطر )16.1، 18.6(، 
والكويت )9.9، 10.9(. على التوالي. وترتب على ذلك ارتفاع 
نس������ب مساهمات الصادرات الس������لعية لدول مجلس التعاون 
ف������ي إجمالي واردات اليابان الس������لعية؛ فارتفعت مس������اهمة 
الصادرات الس������عودية من 3.7 % ع������ام 2000، إلى 6.4 % 
ع������ام 2006، وصادرات اإلم������ارات )3.9 %، 5.4 %(، قطر 
)1.5 %، 2.6 %(، الكويت )1.3 %، 1.6 %(، وعمان بقيت 

عند مستوى 5 باأللف خال العامني املذكورين)20(.

وتأتي اإلمارات في طليعة دول مجلس التعاون املستوردة 
لسلع من اليابان بقيمة 6.6 مليار دوالر عام 2006، ارتفعت 
إلى 8.8 عام 2007، وتلحق بها الس������عودية )5، 7.4(، عمان 
)1.9، 2.8(، قطر )1.6، 2(، الكويت )1.3، 1.8(، والبحرين 

)6 باأللف، 7 باأللف( على الترتيب.

وتتوزع صادرات اليابان السلعية إلى دول مجلس التعاون 
ع������ام 2007 نس������بياً إلى : اإلمارات )37.4 %(، الس������عودية 
)31.5 %(، عم������ان )11.9 %(، قط���������ر )8.5 %(، الكويت 
)7.7 %(، والبحرين )3 %(. وهي تتكون بش������كل رئيسي من 
معدات النقل واملواصات، الس������لع الهندسية واالليكترونية، 

واملعدات واآلليات، املنسوجات، املطاط، والكيماويات.

4 - الواليات املتحدة األمريكية:
حتت������ل الوالي������ات املتحدة مرتب������ة متقدمة بني الش������ركاء 
التجاريني الرئيس������يني لدول مجلس التعاون، إذ ارتفع حجم 
التب������ادل التج������اري بني الطرفني م������ن 27.2 مليار دوالر عام 
2002، إلى 72 ملي������اراً عام 2007 )اجلدول 1 – 23(، وبلغ 
حجم الصادرات اخلليجية إلى الواليات املتحدة نحو 43 مليار 
دوالر، منها صادرات سعودية بقيمة 35.6 ملياراً، وصادرات 
كويتية بقيمة 4.1 ملياراً عام 2007. ويش������كل النفط املكون 
الرئيس������ي في هذه الص������ادرات، فقد ارتفع������ت قيمة عوائد 

صادرات النفط السعودية إلى الواليات املتحدة من 17 مليار 
دوالر ع������ام 2003 إل������ى 34 ملياراً ع������ام 2007، رغم تراجع 
حصتها من إجمالي عوائد صادرات النفط العربية إلى السوق 
األمريكية من 65 % إلى 52 % خال العامني املذكورين)21(. 
وهذا التراجع ناجت عن التزايد السريع في الصادرات الليبية 
والعراقية خال الفترة 2004 – 2007. وبعد النفط اخلام، 
تأتي ص������ادرات الغاز والبتروكيماوي������ات واملنتجات النفطية، 
وكلها مسعرة عادة بالدوالر، وهو ما يزيد من عمق العاقات 

االقتصادية لدول مجلس التعاون مع الواليات املتحدة.

وارتفعت قيمة صادرات الواليات املتحدة إلى دول مجلس 
التعاون من 11.5 مليار دوالر عام 2002 إلى 29 ملياراً عام 
2007، توزعت صادرات 2007 دول املجلس كما يلي تنازلياً: 
اإلمارات املتحدة )11.6( مليار دوالر، السعودية 10.4، قطر 

2.8، الكويت 2.5، عمان 1.1، والبحرين 0.6 مليار دوالر.

وتش������مل الصادرات الس������لعية األمريكية إل������ى اإلمارات: 
الطائرات التجارية ومع������دات آبار النفط، واآلليات واملكائن، 
والس������لع الهندسية وبعض السلع االس������تهاكية، حيث تشكل 
اإلمارات أكبر س������وق للبضائع واخلدمات األمريكية، أنعكس 
ذلك في زيادة حجم الصادرات األمريكية إلى اإلمارات بأكثر 
من خمسة أضعاف خال الفترة 2000 – 2006. وفي عام 
2006، بلغت نس������بة الص������ادرات األمريكي������ة لإلمارات نح�و 
48.3 % م������ن إجمالي الص������ادرات األمريكية لدول املجلس، 
تراجع������ت إلى 41 % عام 2007 بع������د الزيادة امللحوظة في 

الصادرات األمريكية إلى السعودية)22(.

ويرى بعض احملللني)23(، أن تتعمق العاقات االقتصادية 
ب������ني الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون خال الس������نوات 
القادمة، وذلك في ضوء احتياج األولى إلى النفط اخلليجي. 
فالواليات املتحدة تس������تهلك حالياً نح������و 19.4 مليون برميل 
يومياً )م ب ي(، وهو ما يعادل ربع إجمالي اس������تهاك العالم 
من النفط اخلام، تس������تورد منه الواليات املتحدة نحو 11.6 
م ب ي، منها 1.4 م ب ي من الس������عودية، و 172 ألف برميل 

يومياً من الكويت، وذلك خال عام 2007.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع استهاك الواليات املتحدة 
م������ن النفط اخل������ام في ع������ام 2020 إلى نح������و 26 م ب ي. 
وحيث يتجه اإلنتاج احمللي م������ن النفط في الواليات املتحدة 
إلى االنخف������اض بحلول العام 2020 بس������بب نضوب العديد 
م������ن احلقول احلالية، وعدم اكتش������اف حق������ول جديدة. وفي 
داخ������ل منظمة )أوبك( توجد س������ت دول فق������ط لديها القدرة 
على توسيع وتنمية طاقتها اإلنتاجية، بحيث ترتفع من 24 م 
ب ي إل������ى نحو 48 م ب ي في العام 2020، ومن هذه الدول 



- 134 -

ثاث في مجلس التعاون اخلليجي، هي: الس������عودية والكويت 
واإلم������ارات )والثاث األخرى هي: العراق وإيران وفنزويا(. 
فعلى سبيل املثال تتصاعد واردات الواليات املتحدة من النفط 
الس������عودي سنة بعد س������نة، حيث ارتفعت من 17 بليون دوالر 
عام 2003، إلى 19.4 عام 2004، 24.7 عام 2005، 30.2 
عام 2006، 33.8 عام 2007. وس������يتواصل االرتفاع خال 
السنوات القادمة، وهذا يؤشر إلى أن العاقات التجارية بني 
الس������عودية وبقية دول مجلس التعاون م������ع الواليات املتحدة، 
س������وف تزداد روابطها باعتبارها أكثر املجموعات التي ميكن 
االعتم������اد عليها لتوفير احتياجات الس������وق النفطية العاملية، 
وذل������ك لتأمني حصولها على النفط ضمن ظروف وش������روط 

تدعم النمو واالزدهار االقتصادي األمريكي.

5 -  جمهورية الصني الشعبية:
شهدت الس������نوات القليلة املاضية تصاعداً ملحوظاً في 
حج������م التبادل التج������اري بني دول مجل������س التعاون والصني، 
بارتفاع������ه من 9.4 مليار دوالر ع������ام 2002، إلى 33.8 عام 
2005، و 45 عام 2006، ليصل إلى 58 ملياراً عام 2007. 
واملاحظ من )اجلدول 1 – 23( أن امليزان التجاري السلعي 
بني الطرفني مييل لصالح دول مجلس التعاون، وقد ارتفعت 
قيم������ة الفائض في������ه من 600 مليون دوالر ع������ام 2002 إلى 
2600 مليون������اً ع������ام 2007. وميثل حجم التب������ادل التجاري 
اخلليجي الصيني ما نس������بته 5.6 %، و 6.4 % من إجمالي 
حجم التج������ارة اخلارجية لدول مجلس التعاون عامي 2005 
و 2006، بينما ال تزيد هاتان النسبتان عن 2.5 %، 2.6 % 
م������ن إجمالي حجم التج������ارة اخلارجية للصني خال العامني 

املذكورين.

وفي جانب الواردات؛ ش������هدت الواردات الس������لعية لدول 
مجل������س التعاون م������ن الصني من������واً مط������رداً، بارتفاعها من 
4.4 ملي������ار دوالر عام 2002 إل������ى 27.7 ملياراً عام 2007. 
وتتقدم اإلمارات دول املجل������س من ناحية حجم وارداتها من 
الص������ني والذي ارتف������ع خال الفترة املذكورة م������ن 8.7 مليار 
دوالر إلى 17 ملياراً، تليها الس������عودية التي ارتفعت وارداتها 
من 3.8 إلى 7.8 مليار دوالر. وتس������تورد دول مجلس التعاون 
من الصني مروحة واس������عة من السلع االستهاكية والوسيطة 
والرأسمالية، تشمل: املنسوجات، املابس اجلاهزة، منتجات 
الصناع������ات اخلفيفة، املنتج������ات املعدنية، الس������لع الغذائية 
كاحلبوب والزيوت، األجهزة االليكترونية، واملاكينات واملعدات 
املختلف������ة. وقد طرأ ارتف������اع ملحوظ على أس������عار كثير من 
البضائع الصينية املستوردة خال السنوات الثاث املاضية، 
وه������ذا راج������ع إلى ارتفاع أس������عار النفط واملواد األساس������ية. 

وحت������اول احلكومة الصينية التقليل من وطأة ارتفاع أس������عار 
هذه الس������لع، من خ������ال العمل على رفع املقدرة التنافس������ية 
للس������لع املصدرة، ويتأتى هذا عبر االهتمام بجودة املنتجات، 
واحلفاظ على أس������عارها املناسبة. ووفق بيانات جهة مراقبة 
اجل������ودة الصينية؛ فإن 99 % من الصادرات الصينية تطابق 

املواصفات واملقاييس العاملية)24(.

وعلى اجلانب اآلخر، تتكون صادرات دول مجلس التعاون 
إل������ى الصني من النفط اخلام واملنتج������ات النفطية، املنتجات 
البتروكيماوي������ة، املواد اخلام الازم������ة للصناعات الكيماوية، 
واألملونيوم  ومنتجاته. وتأتي السعودية في طليعة دول مجلس 
التعاون املصدرة إلى الصني بصادرات س������لعية منت بإطراد 
خال الس������نوات األخيرة، من 12.2 مليار دوالر عام 2005، 
إل������ى 17.6 ملياراً ع�������ام 2007، أو م�ن ما يع�ادل 61 % إلى 
58 % من إجمالي صادرات دول املجلس إلى الصني، وتلحق 
به������ا عمان الت������ي ارتفعت صادراتها م������ن 4.1 إلى 6.7 مليار 

دوالر على الترتيب)25(.

ويقدر كثير من احمللل������ني؛ أن هناك مجاالً كبيراً للتعاون 
بني الص������ني ودول مجلس التعاون املنتج������ة واملصدرة للنفط 
على صعيد مش������اريع الطاقة، فمن جه������ة حتتاج الصني إلى 
املزي������د من إمدادات الطاقة من دول املجلس التي تس������تحوذ 
عل������ى ثلثي احتياط������ي العالم من النفط اخل������ام، خاصة بعد 
أن أصبحت الصني ثاني أكبر مس������تهلك للنفط على مستوى 
العالم بعد الواليات املتحدة وقبل اليابان. وتش������ير معلومات 
رسمية من الصني)26( إلى أن اس������تهاكها للنفط َعبََر حاجز 
ثماني������ة مايني برميل يومياً في حزيران )يونيو( 2008، وأن 
واردات الصني من النفط واحملروقات ارتفعت خال النصف 
األول من عام 2008 بنس������بة 11 %، إذ وصل مجموعها إلى 
نحو 3.66 مليون برميل يومياً مقارنة بنحو 3.31 م ب ي في 
النصف األول من الس������نة املاضية. وم������ن جهة أخرى، ميكن 
ل������دول مجلس التع������اون أن تفيد كثيراً من خبرات ش������ركات 
النفط الصينية في مجال التنقيب عن البترول واستخراجه.

ثالثًا: التجارة البينية اخلليجية:
منذ تأس������يس مجلس التعاون ل������دول اخلليج العربية في 
عام 1981، سعت الدول األعضاء إلى حتفيز التجارة البينية 
ع������ن طريق انش������اء “ منطقة التجارة احل������رة لدول املجلس” 
التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس/ آذار 1983، والتي 
اس������تمرت حتى نهاية ع������ام 2002، ليح������ل محلها “االحتاد 
اجلمرك������ي لدول املجلس” في مطلع عام 2003، ولتتوج تلك 
املسيرة بعد خمسة أعوام بانطاق السوق اخلليجية املشتركة 

مطلع عام 2008.
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وفي نهاية ع������ام 2002، وقبل انطاق االحتاد اجلمركي 
اخلليجي، بلغ حج������م التجارة البيني������ة اخلليجية نحو 10.1 
مليار دوالر أمريكي، ارتفع إلى 28.8 ملياراً في نهاية 2006 
)اجل������دول 1 - 24 - أ( و )اجل������دول 1 - 24 – ب(. وبلغ������ت 
نسبة التجارة البينية اخلليجية إلى إجمالي التجارة اخلارجية 

وقيمة التبادل البيني للنفط واملنتجات النفطية بني دول 
مجلس التعاون تكاد تكون معدومة، باستثناء بعض صادرات 
الس������عودية من ه������ذه املنتجات إل������ى البحري������ن. لذلك، فإنه 
باس������تبعاد الصادرات النفطية من احلجم اإلجمالي للتجارة 
اخلليجية اخلارجية، ترتفع نس������بة التجارة البينية اخلليجية 
إلى إجمالي التجارة اخلليجية اخلارجية، لتس������جل 6.6 %، 
7.3 %، و6.5 % في األعوام 2002، 2006، و 2007 على 

الترتيب.

وتؤكد معظم املؤش������رات أن حركة التج������ارة البينية بني دول 
مجلس التعاون، شهدت منواً وتطوراً بعد تطبيق االحتاد اجلمركي 
اخلليجي في مطلع عام 2003. فبالنس������بة لدولة اإلمارات على 
س������بيل املثال، تبني أن معدل النمو السنوي إلجمالي جتارتها مع 
دول مجل������س التع������اون اخلليجي بلغ 2.3 % قب������ل قيام االحتاد 
اجلمركي، ارتفع إلى 6.1 % في نهاية عام 2004. وهذا يوضح 
مدى التحس������ن في التجارة البينية ب������ني اإلمارات ودول مجلس 

اخلليجي������ة ل������دول مجلس التعاون نح������و 3.8 %، 3.6 % في 
عامي 2002 و 2007 على الترتيب. وهي نس������بة متواضعة 
بكاف������ة املقايي������س، خصوص������اً وأن حوال������ي 45 % من هذه 
التجارة هي من جتارة الترانزيت، والسيما تلك التي تتم عبر 

موانئ اإلمارات.

التعاون بعد توقيع اتفاقية االحتاد اجلمركي)27(.

ويتبني من مقارنة بيانات )اجلدول 1 - 24 – أ( و )اجلدول 
1 - 24 – ب (؛ أن صادرات دول مجلس التعاون البينية ارتفعت 
من 10.1 مليار دوالر عام 2002 إلى 28.8 ملياراً عام 2007، 
بنسبة منو بلغت 185 %. وعلى الرغم من أن الصورة الظاهرية 
لألرق������ام تعكس ازدياد حجم التجارة البينية بش������كل مطلق، فإن 
األم������ر الذي يجب االنتباه إليه في األرقام الواردة في اجلدولني 
هو أن احتس������اب حج������م الص������ادرات والواردات يتم باألس������عار 
اجلارية، وال يأخذ التضخم بعني االعتبار، ولو احتس������بنا حجم 
الصادرات والواردات باألس������عار الثابتة، لكانت األرقام أقل مما 
ورد ف������ي )اجلدول 1 - 24 – ب ( بكثير مقارنة ب� )اجلدول 

1 - 24 – أ(.

وتكشف بيانات اجلدولني املذكورين، أن املصدر الرئيسي 
للس������لع في دول مجلس التعاون هي السعودية ذات االقتصاد 

)اجلدول 1 – 24 – أ(
اجتاه الصادرات السلعية البينية ومصادر الواردات السلعية البينية

لدول مجلس التعاون اخلليجي عام 2002
  )القيمة مباليني الدوالرات األمريكية(

        الدول كمستوردة

الدول كمصدرة
اإلجماليالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات

9346213361762442311اإلمارات

161222294765524البحرين

226119142272036685273السعودية

17291032غ. م96620عمان

53124119810692قطر

138201022416300الكويت

405720719051624459101610132اإلجمال�����ي 

املصدر: صندوق النقد العربي وآخرون؛ التقرير االقتصادي العربي املوحد 2003، اجلدول امللحق )8 – 3(.
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األكب������ر في املنطق������ة. وقد تراوحت نس������بة صادراتها البينية 
من إجمالي الص������ادرات البينية اخلليجية بني 52.2 % عام 
2002 و58.5 % ع������ام 2007، وحلق������ت به������ا اإلمارات في 
املرتب������ة الثانية، مبا يعادل 22.8 %، 20.4 % على التوالي. 
وفي جانب ال������واردات البينية اخلليجي������ة، تنتقل الريادة إلى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث تراوحت نسبة وارداتها 
البيني������ة بني 40 % و 37.4 % من إجمالي الواردات البينية 
ل������دول مجلس التعاون. ومعظم الواردات اخلليجية لإلمارات 
هي بغرض إعادة التصدير من موانئ اإلمارات، مع االستفادة 
من مختلف التسهيات التي تقدمها اإلمارات لهذا النوع من 
التجارة. وكانت املرتبة الثانية من نصيب البحرين مبا نسبته 
20.4 %، 24.6 % على الترتيب. وعلى اجلانب اآلخر، تعتبر 
الكويت أقل الدول مس������اهمة في التج������ارة اخلليجية البينية، 
إذ لم تتعد نس������بة مس������اهمتها 3 %، 2.5 % في الصادرات 
البيني������ة لدول املجل������س، و 10 %، 8 % في الواردات البينية 

على التوالي.

وتكش������ف بيان������ات اجلدولني املش������ار إليهم������ا آنفاً متيز 
اجتاه������ات التج������ارة البينية اخلليجي������ة بالترك������ز على عدد 
محدود من الشركاء التجاريني سواء من جانب الصادرات أو 
الواردات؛ حيث أن التب������ادل التجاري البيني يتم في غالبيته 
بني دول خليجية مجاورة لبعضها البعض. فالصادرات البينية 
لعمان تركزت في دولة مجاورة واحدة هي اإلمارات بنس������بة 

94 % ع������ام 2002، و 76 % في ع������ام 2007، من إجمالي 
الصادرات البينية لس������لطنة عمان. وباملثل تركزت الصادرات 
البينية للبحرين مع الس������عودية 42 %، 61.7 %. وفي جانب 
الواردات، بلغت نس������بة واردات عم������ان البينية من اإلم���ارات 

.% 81 ،% 58

وتدل األرقام والبيانات الت������ي عرضناها أعاه، على أن 
االتفاقات االقتصادية املعق������ودة بني دول مجلس التعاون، لم 
حتقق كثيراً اآلمال املرجوة منها. إن ضعف التنوع االقتصادي، 
ون������درة املوارد البش������رية، وقل������ة اخلبرة احمللية ف������ي اإلدارة 
االقتصادي������ة؛ كلها عوامل حتد من القدرة على زيادة التبادل 
التجاري البيني. ومن الافت لانتباه، أن نسبة الصادرات بني 
دول اليورو كانت تفوق 38 % قبل انشاء السوق األوروبية)28(، 
ث������م ارتفعت مع توطيد العاق������ات التجارية. في حني أن دول 
املجلس، بدأت بنس��������بة ص��ادرات بيني���ة ض��عيفة لم تتج��اوز 
4 %، ول������م ترتفع كثيراً مع االتفاقات التجارية، وبالتالي، فإن 

نقطة البداية أو االنطاق غير موجودة أساساً لتفعيلها.

وعل������ى الرغم، م������ن أن بيانات وأرقام التب������ادل التجاري 
البيني اخلليجي تبدو، من الوهلة األولى، أنها مرتفعة بشكل 
مطلق؛ ف������إن التدقيق فيه������ا يوحي بانعدام مؤش������رات زيادة 
التكامل التجاري للسلع، ومحدودية التجارة البينية اخلليجية. 
ف������دول مجلس التعاون ما زالت ال تعتمد على بعضها البعض 

)اجلدول 1 – 24 – ب(
اجتاه الصادرات السلعية البينية ومصادر الواردات السلعية البينية

                                               لدول مجلس التعاون اخلليجي عام 2007   ) القيمة مباليني الدوالرات األمريكية (

        الدول كمستوردة

الدول كمصدرة
اإلجماليالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات

372182425265875665875اإلمارات

244925521721061499البحرين

733265354341154140116856السعودية

183466328791012408عمان

104972149461321448قطر

310502556143719الكويت

107697095348131192035230628805اإلجمال�����ي 

املصدر: صندوق النقد العربي وآخرون؛ التقرير االقتصادي العربي املوحد 2008، اجلدول امللحق )8 – 4(.
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كشركاء رئيسيني في التجارة اخلارجية، أو حتى في التجارة 
اإلقليمية، وفي س������د حاجاتها السلعية. والرسالة التي تصلنا 
م������ن اس������تعراض أرقام اجلدول������ني؛ إمنا تعن������ي أن على دول 
املجلس القيام مبزيد من اجله������ود واإلجراءات لتنويع هيكل 

اإلنتاج السلعي في اقتصاداتها.

رابعـــًا- التطـــورات املؤسســـية: اتفاقيـــات التجارة 
احلرة مع أهم الدول واملجموعات الدولية:

تزايدت في الس������نوات األخيرة أع������داد اتفاقات التجارة 
احل������رة الثنائية واإلقليمي������ة واتفاقات التج������ارة التفضيلية، 
الت������ي أُبلغت بها رس������مياً مجموع������ة التعريف������ات اجلمركية 
والتجارة )اجلات(/ منظمة التج������ارة العاملية، من 20 اتفاقاً 
ف������ي عام 1990، إل������ى 86 في 2000، ثم إل������ى 159 اتفاقاً 
في ع������ام 2007. وتتصل نس������بة كبيرة من ه������ذه االتفاقات 
بالتجارة ب������ني البلدان النامي������ة والبلدان املتقدم������ة. وتعتقد 
منظم������ة االنكت������اد)29( أن االجتاه نحو عقد ه������ذه االتفاقات، 
الت������ي يطل������ق عليه������ا أحيان������اً اس������م “اإلقليمي������ة اجلديدة” 

 

New Regionalism، ميث������ل خروجاً محفوفاً باملخاطر عن 
مس������ار “تعددية األط������راف” Multilateralism. وكثيراً ما 
تش������تمل هذه االتفاقات على أحكام متتد إلى ما هو أبعد من 
القواعد واللوائح احلالية ملنظمة التجارة العاملية في مجاالت 
كاالس������تثمار، وحقوق امللكية الفكرية، وسياس������ة املنافس������ة، 
واملشتريات احلكومية، أو أنها تشمل مجاالت ظلت مستبعدة 

من جدول أعمال املفاوضات التجارية املتعددة األطراف.

1 - الواليات املتحدة األمريكية:
يعتقد كثير من اخلبراء؛ أن الواليات املتحدة األمريكية هي 
من أهم الدول الداعمة واملشجعة لعقد مثل هذه االتفاقيات 
م������ع دول معينة. ورغم وجود جدل طويل حول تأثير مثل هذه 
االتفاقيات على ترتيبات الس������وق اخلليجية املشتركة، وعلى 
األوضاع والتشريعات االقتصادية داخل مجلس التعاون، فقد 
وضعت اتفاقية التجارة احلرة بني الواليات املتحدة األمريكية 
ومملك������ة البحرين حيز التنفيذ في مطلع أغس������طس 2006. 
وبعد حوالي عام ونص������ف، ارتفع حجم التجارة بني البحرين 
والوالي������ات املتحدة بأكثر من النصف، ليبلغ 1.2 بليون دوالر 
في ع������ام 2007، هذا من جهة. ومن جه������ة أخرى، زاد عدد 
الش������ركات األمريكي������ة والعاملية الت������ي تفتح مراك������ز لها في 
البحرين. وفي هذه احلالة، ستتمكن هذه الشركات من إعادة 
تصدير منتجاتها للواليات املتحدة من دون تس������ديد ضرائب 

عليها.

وال يبدو أن أياً من دول مجلس التعاون اخلليجي التي لم 

تبرم اتفاقيات ثنائية للتجارة احلرة مع الواليات املتحدة حتى 
اآلن، ستمضي قدماً في مفاوضاتها التي بدأتها منذ سنوات 
قليل������ة لتوقيع مثل هذه االتفاقيات، وذلك لس������ببني: األول - 
يتعل������ق باجلانب اخلليجي؛ وتعود ج������ذوره إلى املعارضة التي 
أبدتها السعودية في القمة اخلليجية عام 2004، باعتبار هذه 
االتفاقيات الثنائية ال تتماشى مع مصلحة الدول اخلليجية. 
وتطور ه������ذا املوقف إلى التزام الس������عودية واإلمارات وقطر 
والكويت بعدم إبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة احلرة سواء مع 
الواليات املتحدة، أو مع أي دولة أخرى، إال بش������كل جماعي، 

وجاء هذا املوقف بعد اطاق السوق اخلليجية املشتركة.

والس������بب الثاني - يتعلق باجلانب األمريكي؛ وخاصته 
أنه في نهاية عام 2007، انتهى التفويض الذي منح للرئيس 
األمريكي فيما يس������مى الترويج التجاري، وكان يعطيه احلق 

في إبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة احلرة.

ونحاول فيم������ا يلي أن نعرض بإيج������از للمراحل األخيرة 
م������ن املفاوضات بني كل من اإلم������ارات والكويت مع الواليات 
املتحدة لعقد اتفاقيات ثنائي������ة للتجارة احلرة، على أن نعرج 

على خلفيات املوقف األمريكي من إبرام هذه االتفاقيات.

فقد شهدت املراحل األخيرة من املفاوضات بني اإلمارات 
والوالي������ات املتحدة تباط������ؤاً ملحوظاً، وكانت إل������ى حٍد بعيد 
تراوح ف������ي مكانها. ويرجع بعض احملللني أس������باب ذلك إلى 
أن اإلمارات تفاوض الواليات املتحدة وهي تقف على أرضية 
قوية، كونه������ا ثاني أكبر اقتصاد خليج������ي، ما يعزز حصولها 
عل������ى امتيازات ل������م حتصل عليها البحري������ن أو عمان، اللتان 

سبقتاها إلى التوقيع عامي 2004 و 2006 على التوالي.

ويبدو أن اإلمارات ليس������ت ف������ي عجلة من أمرها للتوقيع 
على هذا االتفاق في ظل غموض موقف املفاوض األمريكي. 
فمب������دأ حري������ة التجارة يقوم عل������ى معايير معين������ه، من بينها 
مب������دأ تكافؤ الفرص، لكن الوالي������ات املتحدة تطالب اجلانب 
اإلماراتي بفتح قطاعاته االقتصادية أمام شركاتها، في حني 
تغلق هي بعض القطاعات في وجه املس������تثمرين اإلماراتيني، 
مثل قطاعي االتصاالت واملص������ارف. وعلى ذلك، فاإلمارات 
تص������ر على عدم فتح قطاع اتصاالتها للش������ركات األمريكية، 
ألن الواليات املتحدة حتاول اس������تغال أجزاء معينة من هذا 
القطاع في اإلمارات، وترفض إعطاء الشركات اإلماراتية حق 
االستثمار في البنية التحتية التصاالتها. أما قطاع املصارف 
اإلماراتي؛ فهو مفتوح أمام املؤسسات املالية األجنبية، وهناك 
مصارف أمريكي������ة تعمل في اإلمارات. علم������اً بأن اإلمارات 
تتعام������ل في إطار مبدأ املعاملة باملثل في هذا امللف أيضاً في 
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ضوء مدى احلاجة إلى مؤسس������ات مالية إضافية. ولكن في 
املقلب اآلخر، وعلى رغم أن القوانني األمريكية، تسمح بفتح 
فروع ملصارف أجنبي������ة على األرض األمريكية، فإن القوانني 
احمللي������ة اخلاصة ب������كل والية تضع ش������روطاً »تعجيزية« أمام 

املصارف التي تنوي العمل في هذه الوالية أو تلك)30(.

ومنذ توقيع االتفاقية اإلطاري������ة )تيفا( بني دولة الكويت 
والوالي������ات املتحدة ع������ام 2004، عقد اجلانب������ان األمريكي 
والكويت������ي ثاث دورات م������ن االجتماع������ات املكثفة في إطار 
ه������ذه االتفاقية، كان آخرها ف������ي منتصف فبراير 2008 في 
مدين������ة الكويت، وعرض اجلان������ب الكويتي في هذا االجتماع 
اإلجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الكويت جتاه املواضيع 
الت������ي متت إثارتها من قبل اجلانب األمريكي خال االجتماع 
الس������ابق في واش������نطن، وهي املواضيع الت������ي التزم اجلانب 
الكويت������ي بتغطيته������ا بالكام������ل، ومنه������ا على س������بيل املثال ال 
احلصر “قان������ون حقوق املؤلف” وتغلي������ظ العقوبات املتعلقة 
ب������ه، والتعديات التي طرأت على “قان������ون براءة االختراع”، 
باإلضاف������ة إلى تعدي������ل قانون الضريبة باجتاه خفض س������عر 
الضريبة على الش������ركات األجنبية م������ن 55 % إلى 15 %، 
وقانون العامات التجارية اخلليجية املوحد TPT، ومس������ألة 
فت������رة صاحية املواد الغذائية، وموض������وع الوكيل احلصري. 
وطرح أيضاً خال االجتماع األخير أهمية دخول الكويت إلى 
اتفاقية تكنولوجيا املعلومات، واتفاقية املشتريات احلكومية، 
والقيم������ة اجلمركي������ة )اتفاقية القيمة ف������ي حتديد الضرائب 
اجلمركية(، باإلضافة إلى االتفاقيات االس������تثمارية الثنائية 
بني البلدين، خاصة أن لدى الكويت العديد من االستثمارات 
في الواليات املتحدة، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيض 
الضرائب التي يدفعها املستثمر الكويتي في الواليات املتحدة. 
وفي ضوء هذه التطورات، تكون دولة الكويت قد اقتربت من 
موعد توقيع اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، بعد 
مفاوضات مكثف������ة بني اخلبراء من اجلانب������ني، متهيداً لبدء 
جولة جديدة من املفاوضات بني حكومتي البلدين. وإن كانت 
هن������اك عقبة لم تُ������زل بعد من طريق توقي������ع اتفاقية التجارة 

احلرة في حال إمتام املفاوضات بني احلكومتني، وهي تتمثل 
في ع������دم وجود تفويض ل������دى اجلانب األمريك������ي املفاوض 
بالتوقيع عليها. وهذا التفويض مينحه الكونغرس األمريكي، 

لكن صاحيته انتهت بنهاية عام 2007.

وقد ي������رى البعض في انتهاء س������لطة التروي������ج التجاري 
املمنوح������ة للرئي������س األمريكي لعقد اتفاق������ات التجارة احلرة 
مع دول العال������م عائقاً كبيراً أمام اس������تمرار النهج األمريكي 
في تس������خير االقتصاد خلدمة املصالح السياسية أو العكس. 
ولرمبا تصاعد الضغط الذي متارسه قوى “اللوبي” املعارضة 
التفاق������ات التجارة احلرة األمريكية عل������ى كل من الكونغرس 
والرئيس األمريكي إلى درجة خفض التأييد الش������عبي لعقد 
مثل هذه االتفاقيات إلى نسبة 28 %، ويرى هؤالء أن العائد 
من هذه االتفاقي������ات في صالح الدول األجنبية أكثر منه في 

صالح الواليات املتحدة*.

2 - االحتاد األوروبي:

تعود بداي������ات احلوار اخلليجي األوروبي إلى عام 1974 
عقب صدمة النفط األولى، ولكنه أصبح رس������مياً بشكل أكثر 
في عام 1989، وذلك من خال اتفاقية تعاون، مّهدت الطريق 
لقيام حوار طويل بني االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون 
بش������أن الدخول في اتفاقية للتج������ارة احلرة بني املجموعتني. 
واتخ������ذ ذلك احلوار ش������كل جوالت متعاقب������ة من املفاوضات 

تخللتها فترات من األمل وأخرى من اإلحباط. 

 وكان من املقرر أن يتم ف������ي نهاية يوليو 2008، كموعد 
نهائي)31(، توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني االحتاد األوروبي 
ودول مجلس التعاون اخلليجي بعد محادثات استمرت حوالي 
18 عاماً، وإن كانت اخلطوات احلقيقية لهذه االتفاقية لم تبدأ 
بالتفعيل والتفاوض اجلدي إال منذ سنوات قليلة، وبالتحديد 
بعد انطاقة اتفاقي������ة االحتاد اجلمركي اخلليجي في مطلع 
عام 2003. فالنشاط املكثف الذي قام به الفريق التفاوضي 
اخلليجي أعطى زخماً قوياً وغير مس������بوق للمفاوضات التي 

*  ألقت هذه القضية بظالها على انتخابات الرئاسة األمريكية 2008، إذ أملح املرشح الرئاسي الدميقراطي )بارك أوباما( إلى هذه االتفاقات، عندما وجه حديثه بشأن البطالة في 
بعض الواليات األمريكية قائًا: “الناس ال تريد قميصاً أرخص.. إذا كانوا في املقابل سيخسرون وظيفة في مصنع أمريكي سيتضرر”. للمزيد من التفصيات، انظر: - “اتفاقات 

التجارة احلرة األمريكية.. هيمنة عبر االقتصاد” تقرير منشور في جريدة اخلليج )الشارقة( بتاريخ 29 سبتمبر 2007. وانظر أيضاً:

- The Gulf Business News and Analysis, 19 July 2008
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متكنت من حسم ملفات مثل: السلع واخلدمات*، املشتريات 
احلكومية، وامللكية الفكرية، مع اإلشارة إلى أن بعض امللفات 
حسمت في إطار آليات منظمة التجارة العاملية. كما مت إقناع 
اجلان������ب األوروبي باتخاذ مبادرات وتقدمي عروض تنس������جم 
مع التش������ريعات املعمول بها في دول مجلس التعاون، ومبا ال 

يتعارض مع أسس السوق اخلليجية املشتركة.

واس������تمر التفاوض حول بعض اإلج������راءات التي تتضمن 
بعض اخلدم������ات املاحي������ة والبريدية، وما يتعلق بش������روط 
االس������تثمار التي قارب الوص������ول إلى اتفاق بش������أنها، ومنح 
إعفاءات من الضرائب اجلمركية لبعض الس������لع احلساسة. 
إاّل أن هن������اك عقب������ات جوهرية ما زالت تعي������ق التوقيع على 
االتفاقي������ة، وهي تتمثل ف������ي قيام ممثلي االحت������اد األوروبي 
بوضع بعض الش������روط املجحفة الت������ي تتعلق ببعض القضايا 
السياس������ية على طاولة النقاش، دون أن يكون لها أية عاقة 
باتفاقي������ة التجارة احلرة، ومنها على س������بيل املثال: فقرة في 
االتفاقية تختص بالدميقراطية ومنظمات حقوق اإلنس������ان، 
وقوانني العمل، والهجرة غير املش������روعة، ومحاربة اإلرهاب، 
وقضايا التس������لح. فاجلانب األوروب������ي يعتبر أنه من الصعب 
اس������تثناء اتفاقية التجارة احلرة م������ع دول مجلس التعاون من 
بن������د االلتزام باحترام حقوق اإلنس������ان، بينم������ا يرى اجلانب 
اخلليج������ي أن البند املعني ال يتصل باملبادالت التجارية. وهو 
يعتبر أن القضايا س������الفة الذكر التي يصر اجلانب األوروبي 
على تضمينها باالتفاقية، تدخل في الشأن اخلليجي احمللي 
من ناحية، وتثير النقد صوب األنظمة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي������ة املطبقة ف������ي دول مجلس التع������اون من ناحية 
أخ������رى. وإزاء تعنت ومماطلة االحت������اد األوروبي في التوقيع 

عل������ى االتفاقية، قررت دول مجل������س التعاون اخلليجي تعليق 
املفاوض������ات اجلارية ب������ني اجلانبني لتوقي������ع اتفاقية التجارة 

احلرة**.

3 - الصني:
في س������عيهما إلبرام اتفاقية جتارة حرة بني الصني ودول 
مجلس التع������اون، أنهى فريقا التف������اوض اخلليجي والصيني 
خم������س جوالت تفاوضي������ة، بدأت أوالها ف������ي أبريل 2005، 
وأخر جولة عقدت في يوليو 2006. وخال املفاوضات تقدم 
اجلانب الصين������ي بعرض حترير 49 س������لعة، وتقدم اجلانب 
اخلليجي بعرض 43 سلعة. وبرزت نقاط خافية عديدة في 
املفاوضات، من أهمه������ا: نقطة اخلاف التي تتعلق مبوضوع 
رفع الضريبة اجلمركية عن املنتجات النفطية والبتروكيماوية، 
حيث تس������عى الصني إلى أن يتم ذلك خ������ال فترة تصل إلى 
عشر س������نوات، بينما تسعى الدول اخلليجية إلى تسريع رفع 
ه������ذه الضريبة. إذ أن من أهم األه������داف املتوخاة من توقيع 
اتفاقي������ة التجارة احلرة مع الصني ه������و التعامات النفطية، 
حي������ث أن الصادرات النفطي������ة لدول مجل������س التعاون متثل 
تقريباً 80 % من إجمالي صادراتها، وبالتالي فإن توقيع هذه 
االتفاقية س������يلغي الضرائب اجلمركية، مما يؤدي إلى زيادة 
الصادرات النفطية اخلليجية إلى الصني، وفي املقابل يزداد 
تروي������ج البضائع واملنتجات الصينية في أس������واق دول مجلس 
التعاون التي تتصف بقوة شرائية عالية، خصوصاً في مجال 
السلع االستهاكية والس������لع الوسيطة***، مثل: املنسوجات 
واملابس اجلاهزة، ومنتجات الصناعات اخلفيفة، واملنتجات 
املعدنية، والس������لع الغذائي������ة كاحلبوب والزي������وت، واألدوات 
املنزلية، واألجهزة االليكترونية وأجهزة احلاسوب. وبرز تفوق 
الصني في الس������لع األخيرة وقدرتها على املنافس������ة السعرية 

*  جتدر اإلشارة إلى أن مشروع اتفاقية التجارة احلرة اخلليجية األوروبية، يتضمن تقسيم السلع إلى ثاث قوائم: األولى – معفاة من الرسوم فور تطبيق االتفاقية وتشمل: األملنيوم 
والبتروكيماويات واملنتجات الزراعية واألسماك. والثانية – تتضمن سلعاً تعفى بعد فترة انتقالية تتراوح بني 5 و 10 سنوات مثل املنتجات الصناعية. والثالثة – هي السلع املستثناة 

التي لن تطبق عليها أحكام االتفاقية كمنتجات اللحوم واأللبان.

**  في نهاية ديسمبر 2008، بعث األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي إلى اجلهاز التنفيذي األوروبي في بروكسل برسالة تتضمن طلب تعليق مفاوضات إبرام اتفاقية للتجارة 
احلرة بني اجلانبني. وعزا األمني العام هذا الطلب إلى إعاقة االحتاد األوروبي توقيع االتفاقية جراء خلطه بني السياسة والتجارة، وذلك رغم مرونة دول مجلس التعاون في سبيل 
اجناز االتفاقية. وبعد 18 عاماً من املفاوضات، لم يعد بإمكان دول املجلس، أن تستمر في إضاعة الوقت واجلهد من دون حتقيق الغاية من االتفاقية. وتعليقاً على الرسالة أعلن قسم 
العاقات اخلارجية في املفوضية األوروبية، أنه يتم حالياً دراسة مضمون الرسالة، على أن يتم الرد عليها في غضون الفترة املقبلة. انظر: جريدة الرؤية )الكويت( بتاريخ 30 ديسمبر 

2008،  جريدة الشبيبة )العمانية(، بتاريخ 4 يناير 2009، وجريدة اخلليج )الشارقة( بتاريخ 6 يناير 2009، وجريدة االحتاد )الظبيانية(، 3 /2009/1.

من إجمالي بنود التعرفة  *** يذكر أن القائمة )A( تضم السلع التي سيتم حتريرها منذ اليوم األول من دخول اتفاق التبادل احلر حيز التنفيذ، وتشكل هذه القائمة 95 % 
اجلمركية، وأن يكون مبلغ االستيراد لتلك السلع على األقل نحو 75 % من مجموع مبلغ االستيراد للجانب اآلخر. في حني أن القائمة )B( تضم السلع التي سيتم حتريرها تدريجياً 
بعد 5 سنوات من دخول االتفاق حيز النفاذ بحيث ال يزيد على 1.5 % من إجمالي بنود التعرفة. والقائمة )C( هي القائمة اجلديدة، وتضم السلع التي سيتم حتريرها مع مطلع السنة 
احلادية عشرة من دخول االتفاق حيز النفاذ، بحيث تبدأ مرحلة التخفيض بالتساوي من مطلع السنة السادسة، وتشكل هذه القائمة نحو 0.5 % من إجمالي بنود التعرفة اجلمركية. 
أما القائمة )D( فتضم مجموعة من السلع املستثناة من االتفاق، وتشكل على األقل 3 % من إجمالي بنود التعرفة، بحيث ال يتجاوز مبلغ االستيراد 10 % من مجموع مبلغ االستيراد 

للجانب اآلخر. انظر: “جولة جديدة من املفاوضات اخلليجية الصينية” تقرير في جريدة الوسط )املنامة( بتاريخ 27 أغسطس 2007.
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مع الدول التي قطعت ش������وطاً بعيداً في التصنيع مثل اليابان 
وكوري������ا اجلنوبية. وتعزى أس������باب ذلك إلى رخص أس������عار 
السلع الصينية، والناجت بصفة أساسية عن انخفاض تكاليف 
اإلنتاج في املصانع الصينية التي تعتمد على العمالة الكثيفة 

في إنتاجها، فضًا عن مهارة هذه العمالة ورخص تكلفتها.

وتعلق دول مجل������س التعاون آماالً عريضة على الس������وق 
الصيني ب� 1.2 مليار نس������مة، نظراً ملا يتمتع به هذا الس������وق 
من قدرة هائلة على اس������تيعاب مختل������ف منتجاتها الصناعية 
وخاص������ة من األملوني������وم الذي تواجه صادرات������ه إلى االحتاد 
األوروبي ضغوطاً حمائية. بينما تأمل الصني من اتفاق التبادل 
التجاري احلر مع دول مجل������س التعاون تأمني إمداداتها من 

الطاقة لدعم منوها االقتصادي السريع.

خامسًا- احلساب اجلاري اخلارجي:
خال الفت������رة 2003 – 2007، واصلت أس������عار النفط 
ارتفاعه������ا غير املس������بوق، ما أدى إلى ح������دوث طفرة جتارية 
إيجابي������ة في معظم اقتص������ادات دول مجلس التعاون، متثلت 

ف������ي جتاوز الفائض التراكمي في ميزانها التجاري الس������لعي 
928 مليار دوالر خال الفترة املذكورة كما ذكر آنفاً )اجلدول 
1 - 18(. ويذك������ر أن النم������و ف������ي فائض احلس������اب اجلاري 
القتص������ادات دول مجلس التعاون يتأتى بش������كل رئيس������ي من 
فائض امليزان التجاري السلعي، وذلك نتيجة لزيادة إيرادات 
الصادرات النفطية. واملاحظ من )اجلدول 1 - 25( ارتفاع 
قيمة الفائض التراكمي في احلس������اب اجلاري خال الفترة 
املش������ار إليها آنف������اً إلى 742 ملي������ار دوالر. وعليه، فالفائض 
في امليزان التجاري الس������لعي لدول مجلس التعاون يشكل ما 

نسبته حوالي 125 % من فائض احلساب اجلاري.

ويتبني من )اجلدول 1 - 25(، و )الرسم البياني 1 - 11(؛ 
أن عام 2007 كان العام الثالث على التوالي الذي تسجل فيه 
دول مجلس التعاون فوائض في حساباتها اجلارية، وبأرصدة 
تفوق نسبتها إلى الناجت احمللي اإلجمالي للدول الست 27 %، مع 
ماحظة أن هن��اك تراجعاً طفيفاً في نسبة فائض احلس�اب 
اجل���������اري لدول املجل��������س عام 2007 حي������ث بل���غ 28.2 % 
مقابل 28.7 % في عام 2006. وينسحب هذا على الكويت 

)اجلدول 1 – 25(
تطور قيم احلساب اجلاري اخلارجي ونسبها للناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون

خالل الفترة 2003 – 2008
 )القيمة مبليارات الدوالرات(
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7.68.610.31024.318.335.92241.721.665.927.5اإلمارات

0.220.54.21.5112.113.34.425.55.626.6البحرين

28.113.15220.790.128.595.527.4100.826.8145.231.3السعودية

0.83.70.62.44.715.24.3124105.911.7عمان

5.925.17.122.414.133.216.130.623.434.543.844.6قطر

9.419.718.230.634.342.551.151.852.747.365.645.2الكويت

5212.888.718.416927.420528.722728.233232.6اإلجمالي

Source: IMF; Regional Economic Outlook, May 08, Tables nos. 16, 17, & 2, PP. 58-59 &45
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)47.3 %، 51.8 %(، الس������عودية )26.8 %، 27.4 %(، 
واإلم������ارات )21.6%، 22 %( على الترتي������ب، وذلك نتيجة 
لارتفاع املستمر والس������ريع في واردات دول مجلس التعاون 
من الس������لع االستهاكية واالستثمارية، مع اإلشارة إلى الدور 
الهام ألسعار النفط القياسية املسجلة خال األعوام الثاثة 
2005، 2006، 2007، ف������ي تغطية معظم الطلبات املتزايدة 
على الواردات الس������لعية، ما سمح لدول مجلس التعاون بدعم 
وضعية أصوله������ا في اخلارج، والتي يقدره������ا معهد التمويل 
الدول������ي)32( بنحو 1.8 تريليون دوالر في نهاية 2007، بزيادة 
0.2 تريليون عن رصيدها في العام السابق، علماً بأن اجلزء 
األكبر من ه������ذه األصول يدار من قبل الصناديق الس������يادية 

التي وظفت أموالها وفقاً لشروط وحالة السوق.

ويكش������ف )اجلدول 1 - 25( عن ارتفاع فائض احلساب 

اجلاري اخلارجي ل������دول مجلس التعاون من 52 مليار دوالر 
ع������ام 2003 إل������ى 227 ملي������اراً ع������ام 2007، أي مبا يعادل 
336.5 %، وكذلك ارتفاع نس������بته إل������ى مجمل الناجت احمللي 

اإلجمالي لهذه الدول، من 12.8 % إلى 28.2 %.

وتتص������در الس������عودية ال������دول اخلليجية الس������ت برصيد 
للفائ������ض التراكمي في احلس������اب اجل������اري اخلارجي للفترة 
2003 – 2007، بلغت قيمته نحو 366.5 مليار دوالر، أو ما 
نسبته 49.4 % من إجمالي الرصيد التراكمي للبلدان الست 
خال تلك الفترة. وحتل الكويت ثانية برصيد 165.7 ملياراً 
وبنسبة 22.3 % من اإلجمالي، ثم اإلمارات )119.8 ملياراً، 
16.1 %(، قط������ر )66.6، 9 %(، عم������ان )14.4، 1.9 %(، 

والبحرين )8.7، 1.2 %( على التوالي.

)الرسم البياني 1 – 11(
نسبة فائض احلساب اجلاري اخلارجي إلى الناجت احمللي اإلجمالي

لدول مجلس التعاون خالل السنوات 2005، 2006، 2007

2005  2006  2007
اإلمارات

2005  2006  2007
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2005  2006  2007
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الفصــــل الرابــــــع
 املالية العامــــــــة

متـــارس حكومـــات دول مجلس التعـــاون اخلليجي دورها 
االقتصـــادي من خالل الدور الذي تلعبه موازناتها الســـنوية 
فـــي تنشـــيط األوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وبالتالي 
زيـــادة مســـاهمة كل القطاعات في الناجت احمللـــي اإلجمالي. 
وميكـــن تلمـــس ومتابعـــة هـــذا الدور مـــن خالل مـــا قامت به 
معظم حكومات دول املجلس خالل ســـنوات الطفرة النفطية 
األولى في أواســـط السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن 
املاضي، عبر توجيه جزء اليستهان به من مواردها املالية إلى 

اإلنفاق االستثماري، وبخاصة لتطوير البنى التحتية.

وبزوال الطفرة األولى مع دخول عهد السنوات العجاف، 
التـــي طغـــت علـــى معظـــم ســـنوات الثمانينات والتســـعينات، 
تراجع اإلنفاق االســـتثماري اســـتجابة النخفـــاض اإليرادات 

العامة، والنفطية منها على وجه اخلصوص.

وعل������ى الرغم م������ن التخفيض الكبير ف������ي حجم اإلنفاق 
االس������تثماري - وكنسبة من اإلنفاق العام خال التسعينات - 
فقد استمر عجز ميزانيات معظم دول مجلس التعاون خال 
ه������ذه الفترة. ويقدر معدل العجز ف������ي امليزانيات إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي خال عقد التس������عينات – باستبعاد عامي 
1990 و 1991 – في دول املجلس مجتمعة بحوالي 7.8 % 

سنوياً)33( في املتوسط.

في ع������ام 2003، كان������ت بدايات ارتفاع أس������عار النفط، 
حيث بلغ متوسط س������عر برميل النفط 28 دوالراً، واستمرت 
أس������عار النفط بالتصاعد خال عام 2004 ليصل متوس������ط 
س������عر البرمي������ل إلى 35 دوالراً، وهو ما أس������هم ف������ي ارتفاع 
اإليرادات النفطية اخلليجية إلى مستويات قياسية لم تبلغها 
منذ سنوات وناهزت قيمتها 154 مليار دوالر، مع أن السعر 
املعتمد في احتساب معظم موازنات دول املجلس لعام 2004 
كان أقل من سعر السوق الفعلي. ونتيجة لذلك حتول العجز 
املعلن في موازنات 2004 واملقدر بنحو 10.6 مليار دوالر في 
املوازن������ات املجمعة لدول املجلس إلى فائض فعلي بلغ حوالي 

30 مليار دوالر.

2006، ش������هدت األوض������اع  2005 و  وخ������ال عام������ي 

االقتصادي������ة في معظ������م دول مجل������س التع������اون مزيداً من 
التحس������ن، متأثرة بعدد من العوام������ل، وخاصة زيادة االنفاق 
احلكومي من خال املوازنات الس������نوية مع ارتفاع متوس������ط 
أسعار نفط األوبك بنسبة 21.4 %، ليصل إلى 59.5 دوالراً 
للبرمي������ل في 2006 مقابل 49 دوالراً في 2005. وأدى ذلك 
إل������ى زيادة االس������تثمارات احلكومية، وباألخ������ص في مرافق 
البنية األساس������ية، والتي أدت بدورها إل������ى جذب املزيد من 
االس������تثمارات احمللية واخلارجية. كم������ا أدى ذلك إلى تقارب 
األوضاع املالية في دول مجل������س التعاون اخلليجي، وحتقيق 
فوائ������ض نقدية كبيرة، س������اهمت في جتاوز بع������ض العقبات 
املالية الس������ابقة كالعجز في امليزاني������ات، وتفاقم حجم الدين 
العام الداخلي. فلقد أش������ارت دراسة لصندوق النقد الدولي 
في فبراير 2007، أن عامي 2005 و 2006 شهدا انخفاضاً 
كبيراً في نس������بة املديونية ف������ي دول مجلس التعاون املصدرة 
للنفط، حيث تراجعت نس������بة الدين العام الداخلي إلى الناجت 
احملل������ي اإلجمالي م������ن 115 % إلى 19 % خ������ال العامني 
املذكورين)34( وهو ما يش������كل نقلة نوعية لألوضاع املالية في 

هذه الدول.

ويب������ني )اجل������دول 1 – 26( ارتفاع الفائ������ض املعلن في 
موازن������ات دول املجلس عام 2008 إلى 39 مليار دوالر مقابل 
32 ملي������اراً في العام الس������ابق، وبارتفاع بلغت نس������بته 22 % 
تقريباً وبس������بب تراجع أس������عار النفط في النصف الثاني من 
عام 2008، سيتاش������ى الفائض ف������ي موازنات دول املجلس، 
ويتح������ول إل������ى عجز بنح������و )- 39.5( ملي������ار دوالر في عام 
2009. وجتدر اإلشارة هنا، إلى أنه مت اعتماد سعر لبرميل 
النف������ط يتراوح ما ب������ني 32 – 36 دوالراً عند إعداد موازنة 
2007، وس������عر يتراوح ما ب������ني 40 – 45 عند إعداد موازنة 
2008، في الوقت الذي جتاوز س������عر برميل النفط مستوى 
100 دوالراً ف������ي نهاية ع������ام 2007، و 130 دوالراً في نهاية 

النصف األول من 2008.

وإذا أخذنا بعني االعتبار أن دول املجلس تعتمد بنس������بة 
80 % كمتوس������ط في متويل موازناتها السنوية على عائداتها 
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)اجلدول 1 – 26(
املوازنات السنوية لدول مجلس التعاون اخلليجي

في أعوام 2007 و 2008 و 2009
)القيمة مليار دوالر أمريكي(

دول مجلس 
التعاون

املوازنات السنوية املجمعة عام 
2007

املوازنات السنوية املجمعة عام 
2008

املوازنات السنوية املجمعة عام 
2009

النفقات 
العامة

اإليرادات 
العامة

الفائض/
العجز

النفقات 
العامة

اإليرادات 
العامة

الفائض/
العجز

النفقات 
العامة

اإليرادات 
العامة

الفائض/
العجز

صفر11.311.3-9.59.5-7.77.7اإلمارات

- 5.44.90.5- 53.91.1- 53.81.2البحرين

- 1011065109.3119.910.6127.3109.917.4السعودية

- 18171- 14.913.91- 12.611.61عمان

18.223.35.121.426.85.425.927.92قطر

- 23.847.82440.265.425.26340.422.6الكويت

- 168.3200.231.9200.3239.439.1250.9211.439.5اإلجمالـــي

ماحظة:  تشترك الكويت وقطر في إعداد املوازنة لسنة مالية تبدأ في 4/1 وتنتهي في 3/31. وتتميز الكويت عن بقية دول مجلس التعاون باقتطاع نسبة 10 % 
من اإليرادات لصالح صندوق احتياطي األجيال القادمة. ويهدف هذا اإلجراء املنقطع النظير إلى ضمان حصول األجيال القادمة على حقها من خيرات وطنها.

املصدر: مصرف اإلمارات الصناعي؛ صحيفة مصرف اإلمارات الصناعي، عدد شهر أبريل 2008. وبيانات 2009 عن جريدة اخلليج )الشارقة( بتاريخ 11 يناير 
2009 )مت حتويل العمات الوطنية للدول إلى الدوالر األمريكي حسب أسعار الصرف املعلنة بتاريخ  12 يناير 2009(.

النفطية، فإنه يتوقع إليراداتها أن تكون أكبر بكثير من األرقام 
الواردة في مش������اريع املوازنات. وعليه، سيتضاعف الفائض 
املعلن في اجلدول عدة مرات، وسيتحول العجز في موازنتي 
سلطنة عمان والبحرين إلى فائض مع نهاية عام 2008، كما 

حدث في موازنتي عام 2006 لكا البلدين.

وحس������ب تقديرات معه������د التموي������ل الدول������ي)35(، تقدر 
اإليرادات الفعلية لدول مجلس التعاون نحو 369 مليار دوالر 
ع������ام 2006، 381 عام 2007، و 465 ملي������ار عام 2008، 
وتقدر املصروف������ات الفعلية بنح������و 205، 231، 261 مليار 
دوالر على التوالي، وعلى ذلك، تقدر قيمة فوائض امليزانيات 
احلكومية لدول املجلس بنحو 164، 150، 204 مليار دوالر 
على التوالي، ونس������ب هذه الفوائض للناجت احمللي اإلجمالي 

بلغت 22.9 %، 18.6 %، 20 %.

وعل������ى مس������توى دول املجلس فرادى؛ تش������ير تقديرات 
صن������دوق النقد الدولي)36(، إل������ى أن الكويت احتلت املرتب��ة 
األولى بني دول املجل�س في نس������بة فائض امليزاني�ة العام�ة 

إلى النات��ج احملل����ي اإلجمال��������ي ع�ام 2007، حي��ث بلغ����ت 
39.2 %، مقاب������ل 30.3 % ف������ي الع������ام الس������ابق. وحل������ت 
اإلم������ارات ثانية )30.5 % مقاب������ل 28.8 %(، وقطر ثالثة 

)14.5 % مقابل 9.7 %(.

وعل������ى صعيد متصل، بلغ متوس������ط مع������دل منو اإلنفاق 
احلكومي ف������ي دول مجلس التعاون نحو 14 % خال الفترة 
2002 – 2006، ويعتق������د أن������ه ارتف������ع بدرج������ة أكبر خال 
عامي 2007 و 2008، وبدت تأثيراته واضحة في تنش������يط 
األوض������اع االقتصادية في دول املجلس، وفي تنفيذ املزيد من 
املشاريع البنيوية. وترافق ذلك مع ارتفاع حجم االستثمارات 
احلكومية املوجهة نحو إقامة مشاريع صناعية استراتيجية، 
وباألخص ف������ي قطاعات البتروكيماوي������ات ومنتجات النفط، 
فضًا ع������ن متويل ارتف������اع االعتمادات اخلاص������ة بالرواتب 
واألجور، وتس������ديد مستحقات س������ابقة ترتبت على انخفاض 

أسعار النفط في نهاية القرن املاضي.

وإذا كانت الطفرة النفطية الس������ابقة في القرن املاضي، 
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قد أس������همت في اجناز معظم مش������اريع البنية التحتية، فإن 
الطف������رة النفطية احلالية تس������هم في إقامة مش������اريع تنموية 
اس������تراتيجية لتنويع مص������ادر الدخل القوم������ي، عبر حتويل 
هياكل اإلنتاج في اقتصادات هذه البلدان من أحادية اجلانب 
إل������ى منوعة. وتضطلع معظم حكوم������ات دول املجلس بتمويل 
اجلزء األكبر من هذه املش������اريع، والتي تتخذ منط الش������راكة 
ما ب������ني القطاعني العام واخلاص وفق مبدأ BOT، أو تتخذ 
شكل مشاريع مس������تقلة كمحطات الطاقة واملياه، أو مشاريع 
مشتركة في مختلف القطاعات. وهو ما يعني إمكانية حدوث 

نقلة نوعية أخرى في االقتصادات اخلليجية.

وباإلضاف������ة إلى ه������ذه التطورات اإليجابي������ة، فإن حجم 

اإلنف������اق احلكوم������ي املتزايد، وزي������ادة اس������تثمارات القطاع 
اخلاص؛ أدت إلى زيادة وتائر النمو االقتصادي، وبالتالي إلى 
زيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع املس������توى العام لألسعار. 
وهذا يدفعن������ا للقول: أن التطورات س������الفة الذكر، أدت إلى 
ب������روز ظواه������ر جديدة تختل������ف عن تلك التي س������ادت طوال 
عقدي الثمانينات والتس������عينات م������ن القرن املاضي، واللذين 
ش������هدا عجزاً مس������تمراً في املوازنات السنوية لدول املجلس، 
مع اس������تقرار في معدالت النمو ومعدالت التضخم في هذه 
ال������دول، في الوقت الذي تش������هد فيه مع������دالت منو مرتفعة، 
ومعدالت تضخم تتجه لارتفاع باستمرار، وهو ما لم تشهده 

طوال العقود األربعة املاضية.
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أواًل-  االحتياطي واإلنتاج:

ف������ي نهاية 2007، ووفقاً للبيانات املتاحة )اجلدول 3 – 1(، 
حتتض������ن دول مجلس التع������اون اخلليجي احتياطي������اً مثبتاً 
م������ن النف������ط)1(، يقدر بنح������و 496.5 مليار برميل ويش������كل 
نس������بة 40.1 % من إجمالي االحتياطي العاملي. وحتتضن 

السعودية أكثر من نص���ف هذا االحتياط���ي اخلليج��ي أو ما 
نس������بته 21.3 % م���ن االحتياط��ي العامل����ي، تليه��ا الك�����ويت 

)8 %( واإلمارات )7.9 %(.

وإل������ى جانب النفط اخلام، تخت������زن دول مجلس التعاون 
نح������و 41.5 تريليون مت������ر مكعب من الغ������از الطبيعي، أو ما 

الفصــــل األول 

قطاع النفط والغاز الطبيعي

)اجلدول 2 - 1(
قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون اخلليجي:

املؤشرات األساسية

Source: bp; BP Statistical Review of World Energy, June 2008 PP. 6,8 ,11 ,18 ,22 , 24 and 27.                                     :ماحظة
  

تقدر االسكوا حجم إنتاج البحرين 210 ألف برميل يومياً في كل من عامي 2006 و 2007

                             الدول
    البيان

الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات

200620072006200720062007200620072006200720062007

احتياطي النفط نهاية   
2007 مليار برميل

97.8
)125 مليون 

برميل(
 نهاية 2006

264.25.627.4101.5

إنتاج النفط مليون برميل 
2.9712.915يوميًا

 67(
مليون 
برميل( 
نهاية 
2006

10.85310.4130.7520.7181.1101.1972.6822.626غ.م

استهالك النفط آالف 
7995275276غ.مغ.م2.0052.154غ.مغ.م419450البراميل يوميًا

طاقة املصافي آالف 
905905غ.مغ.مغ.مغ.م2.1002.100غ.مغ.م620620البراميل يوميًا

احتياطي الغاز الطبيعي 
نهاية 2007 تريليون متر 

مكعب
6.10.097.20.6925.61.78

إنتاج الغاز الطبيعي مليار 
47.449.211.111.573.575.923.724.150.759.812.912.6متر مكعب

استهالك الغاز الطبيعي 
19.620.512.912.6غ.مغ.م73.575.9غ.مغ.م41.743.2مليار متر مكعب
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نس������بته 23.2 % من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي املثبت 
عاملياً. وتس������تحوذ قطر على قرابة ثلثي االحتياطي اخلليجي 
)62 %(، أو 14.4 % من االحتياطي العاملي، تليها السعودية 

)4 %( واإلمارات )3.4 %(.

وبلغت كمية إنت������اج دول مجلس التعاون من النفط اخلام 
)اجل������دول 2 - 1( نحو 17.152 ملي������ون برميل يومياً )م ب 
ي( ف������ي نهاية ع������ام 2007، بتراجع بلغ������ت كميته 464 ألف 
برمي������ل يومياً عن مس������تواه في العام الس������ابق. ويعكس هذا 
االنخفاض الت������زام دول مجلس التعاون األعضاء في منظمة 
)األوب������ك( بتخفيضاتها ف������ي حصص اإلنتاج خ������ال عامي 

2006 و2007.

وتشير آخر البيانات املتاحة)2( إلى تراجع مستويات إنتاج 
دول مجلس التع������اون األعضاء في األوبك خال الثلث األول 
م������ن عام 2008 إلى مس������تويات أدنى نس������بياً. فقد انخفض 
إنتاج السعودية خال الفترة ذاتها )يناير - ابريل 2008( إلى 
م������ا يتراوح ب������ني 9.100 – 9.220 م ب ي، كما تراجع إنتاج 
اإلمارات إلى ما يتراوح بني 2.550 - 2.650 م ب ي، وإنتاج 
قط������ر إلى ما بني 850 – 870 ألف برميل يومياً. وظل إنتاج 
الكويت ثابتاً عند مستوى 2.550 م ب ي في األشهر الثاثة 

األولى من عام 2008.

وتعم������ل معظم دول مجلس التعاون على تطوير مش������اريع 
عدي������دة لرفع القدرة اإلنتاجية، حيث تش������ير توقعات منظمة 
الطاقة العاملية)3(، إلى أن الطاقة اإلنتاجية للبلدان اخلليجية 
األربعة األعضاء في )أوبك( س������ترتفع بنسبة 3.3 % لتصل 
إلى 17.940 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2008. وتشير 
توقعات أخرى إلى ارتفاع مس������تويات اإلنت������اج إلى 20.170 

مليون برميل يومياً في عام 2012.

وبلغت كمية إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي 
ع������ام 2007 نحو 233 مليار متر مكعب، أو ما نس������بته 8 % 
م������ن اإلنتاج العاملي للغاز الطبيعي، بزي������ادة 14 ملياراً تقريباً 
مقارنة بالعام الس������ابق. وش������ملت الزيادة معظم دول املجلس 
عدا الكوي������ت التي تراجع إنتاجها من 12.9 إلى 12.6 مليار 
متر مكعب. وهذه الزيادة، هي انعكاس الزدياد اس������تخدامات 
الغاز الطبيعي لألغراض الصناعية، وخاصة في إنتاج السلع 
البتروكيماوية واألملنيوم، حيث يشكل الغاز الطبيعي ما نسبته 
40 % من مدخات ه������ذه الصناعات، ما أدى إلى تضاعف 
الطل������ب احمللي على الغاز الطبيع������ي في دول مجلس التعاون 
خال الفترة 1996 – 2006، من 140 مليار متر مكعب إلى 
278 ملياراً، وهي تعادل تقريباً نفس نس������بة منو االستهاك 

احمللي للنفط ومشتقاته)4(.

وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي)5(، سيرتفع حجم 
إنت������اج دول مجلس التعاون من الغ������از الطبيعي إلى ما يعادل 
4.6 مليون برميل نفط يومياً في نهاية عام 2008، باملقارنة 

مع 4 مايني في 2007، و 3.5 مليوناً في 2005.

وف������ي الع������ام 2007، اس������تطاعت دولة قط������ر أن تكون 
املص������در األكبر للغاز الطبيعي املس������ال في العالم، وذلك بعد 
تش������غيل قطاع الغاز الطبيعي املس������ال اجلديد. وتتجه معظم 
صادرات قطر من الغ������از الطبيعي إلى الهند واليابان وكوريا 
اجلنوبي������ة. وبدأت مؤخراً في عقد صفق������ات لتصدير الغاز 
الطبيعي املسال إلى أوروبا. وقدرت كمية صادراتها بنحو31 
مليون طن في نهاية 2007، ويتوقع أن ترتفع إلى 77 مليوناً 
ف������ي عام 2010، ما ميثل ثلث االس������تهاك العاملي من الغاز 

الطبيعي)6(.

ثانيًا- األسعار والعائدات النفطية:
ش������هدت أسعار النفط اخلام تصاعداً غير مسبوق خال 
السنوات القليلة املاضية، فارتفعت من 50.5 دوالراً للبرميل 
عام 2005 )س������لة خامات األوبك()7( إل������ى 61.1 دوالراً عام 
2006 ثم إلى 69.1 ع������ام 2007. وفيما يتعلق بدول مجلس 
التع������اون اخلليجي)8(، ارتفع معدل أس������عار برميل النفط من 
54.4 دوالر أمريك������ي للبرمي������ل عام 2005 إل������ى 65.4 عام 
2006 ثم إل������ى 72.5 دوالراً عام 2007. وتبعاً لذلك حققت 
دول مجل������س التعاون إيرادات كبيرة م������ن صادراتها النفطية 
)اجل������دول 1-15(، وبخاصة خ������ال عامي 2006 و 2007. 
ووصلت ه������ذه اإليرادات إلى نح������و 349.3 مليار دوالر عام 
2006، بزي������ادة 21.2 % ع������ن العام الس������ابق، لكنها عادت 
للتراجع قليًا في عام 2007 لتبلغ 348.8 ملياراً، وذلك رغم 
ارتفاع متوسط أسعار البرميل نتيجة لتراجع مستويات إنتاج 
النفط في دول املجلس بس������بب التزامه������ا بقرارات تخفيض 
اإلنتاج حس������ب )األوب������ك(. ورغم تراجع إيرادات الس������عودية 
بنحو 22.6 مليار دوالر )12 %( عام 2007؛ فإنها ما زالت 
حتوز على اجلزء األكبر من اإليرادات النفطية لدول مجلس 
التع������اون. أّما ال������دول اخلليجية األخرى، فق������د حققت زيادة 
في إيراداته������ا لعام 2007، كانت اإلمارات في طليعتها بنحو 
13.1 ملي������اراً )22.6 %(، ثم الكويت 6.7 ملياراً )12.8 %(، 

والبحرين 1.6 ملياراً )17.4 %(.

وحس������ب التقدي������رات الت������ي أصدرته������ا إدارة معلومات 
الطاق������ة)9( التابعة لوزارة الطاق������ة األمريكية، بلغت صادرات 



اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي

- 151 -

دول األوب������ك ف������ي نهاية عام 2008 نح������و 972 مليار دوالر. 
وبل������غ صافي عوائد دول مجلس التعاون األعضاء في األوبك 
م������ن صادرات النفط في نهاية ع������ام 2008 نحو 288 مليار 
دوالر للسعودية، و89 ملياراً لإلمارات، 81 ملياراً للكويت، و 
38 ملياراً لقطر وذلك بعد ارتفاع متوس������ط سعر النفط لعام  

2008 إلى 90.1 دوالر أمريكي.

وحسب تقديرات )معهد ماكينزي الدولي()10(، ستحصل 
دول مجل������س التعاون اخلليجي على عائ������دات من صادراتها 
النفطي������ة، عند مس������توى 70 دوالراً للبرمي������ل، تبلغ نحو 6.2 
تريليون دوالر خال األربعة عشر عاماً املقبلة )حتى 2022(، 
أي ثاثة أمثال ما حصلت عليه في األربعة عشر عاماً املاضية 
)1993 – 2007(. وعند مس������توى سعر 100 دوالر للبرميل، 
ستصل العائدات إلى 9  تريليونات دوالر، بينما ستتراجع إلى 
4.7 تريلي������ون دوالر، إذا انخفضت أس������عار برميل النفط إلى 

50 دوالراً للبرميل.

ويرد ف������ي كثير م������ن األدبي������ات االقتصادي������ة والنفطية 
املتخصصة مصطل������ح الطفرة النفطية، وتتحدد بالس������نوات 
القليل������ة املاضي������ة الت������ي ارتفعت فيه������ا أس������عار النفط إلى 
مس������تويات غير مس������بوقة، والبعض يعطيها ترتيباً باعتبارها 
الطف������رة النفطية الثالث������ة، ويعطي عام������ي 1974 و 1975 
ترتي������ب الطفرة النفطي������ة األولى، وعام������ي 1980 و 1981 
ترتيب الطفرة النفطية الثانية. والبعض اآلخر يعتبر الطفرة 

النفطية األولى ممتدة ما بني عامي 1974 و 1980. 

وتختل������ف الطف������رة النفطي������ة احلالية عن الس������ابقة في 
النواحي التالية:

أ- ساعدت الطفرة النفطية احلالية في احلفاظ على أسعار 
فائدة منخفض������ة، مما خفف من تأثير أس������عار الطاقة 

املرتفعة على الدول الصناعية.

ب - مارس������ت دول مجلس التعاون سياسات أكثر حصافة في 
إدارة عائداته������ا النفطية. ويتوف������ر اليوم في هذه الدول 
وعي خليجي بضرورة توفير أوعية ومجاالت استثمارية 
قادرة على استيعاب السيولة الزائدة من خال توظيفها 
في بعض املش������اريع الكبرى ذات البع������د التنموي طويل 
املدى، والتي أعلن عنها في أكثر من دولة خليجية. وعلى 
الرغم من توجي������ه جزء من الفوائض النفطية إلى زيادة 
الرواتب وإس������قاط القروض، وغير ذلك من ممارس������ات 
مت������ت خال الطف������رة النفطية األول������ى؛ إال أن ذلك يتم 
حالي������اً محكوماً بعوامل اقتصادي������ة فعلية إلى حٍد كبير، 

تتعلق مبعدالت التضخم وتقلبات أسعار الصرف)11(.

ج- شهدت الطفرة النفطية احلالية دخول كثير من الصناديق 
احلكومية اخلليجية س������باقاً لش������راء أو االستحواذ على 
العدي������د من الصفقات والش������ركات العاملي������ة في أوروبا 
وأمري������كا وآس������يا ضم������ن إط������ار مس������اعي الصنادي������ق 
االستثمارية العاملية لشراء املزيد من الشركات والبنوك 
الكبرى في األس������واق الرئيس������ية، وبالتال������ي برزت على 
املس������رح املالي العاملي مجموعة جدي������دة من الصناديق 
االستثمارية احلكومية عرفت بصناديق الثروة السيادية 
)Sovereign Wealth Funds )SWFs، يقوده������ا جي������ل جدي������د 
م������ن اخلليجيني واملس������تثمرين الس������اعني وراء الفرص 

االستثمارية املجزية.

ثالثًا- املصافي وتكرير النفط:
ي������رى املتابعون لتطور صناعة تكري������ر النفط في دول 
مجلس التعاون اخلليجي خ������ال العقود األربعة املاضية؛ 
أن ما مت إجنازه على هذا الصعيد لم يكن مش������جعاً، حيث 
أن نس������بة النفط املكرر إلى كمية النفط املنتج لم تزد عن 
10.4 % ع������ام 1973، ارتفعت إلى 27.3 % عام 2006، 

ويقدر لها أن تبلغ نحو 29.3 % عام 2010.

ونح������اول في الفق������رات التالية أن نع������رض بإيجاز ألهم 
أس������باب محدودية صناع������ة تكرير النفط ف������ي دول مجلس 
التعاون خ������ال املرحلة املاضية، والواق������ع الراهن للمصافي 
القائمة وصناعة التكرير احلالية، واآلفاق املس������تقبلية لهذه 
الصناع������ات واملصاف������ي اجلديدة املنتظر إقامتها وتش������غيلها 

خال السنوات القليلة القادمة.

1 -  أهم أسباب محدودية صناعة تكرير النفط:
لم تتضمن نصوص اتفاقي������ات االمتيازات القدمية التي 
منحته������ا حكوم������ات دول املجل������س خال عق������دي الثاثينات 
واألربعين������ات لش������ركات النفط دولية النش������اط أي������ة مادة أو 
بند يتعلق بإمكانية إنش������اء مصافي للنفط. ولكن الش������ركات 
النفطية كانت لها رؤيتها واستراتيجياتها اخلاصة، فأنشأت 
ع������دداً محدوداً م������ن املصافي في الدول اخلليجية ألس������باب 
اس������تراتيجية. فعلى سبيل املثال، أقامت شركة بابكو مصفاة 
عماقة في البحرين خال الفترة 1936 – 1938، وأقامت 
مجموعة أرامكو مصفاة عماق������ة لتصدير النفط في ميناء 
رأس تنورة بالس������عودية. وقد لعبت االستراتيجية العسكرية 
واالقتصادية للدول الصناعية التي تنتمي إليها هذه الشركات، 
والتي تتحكم في النقل البحري احليوي والدولي بصفة عامة، 

الدور احلاسم في ظهور هذا النوع من املصافي)12(.
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وفي مرحلة تالية، ظهرت مجموعة من املصافي صغيرة 
احلجم ف������ي بلدان كقطر وأبوظبي والكوي������ت، تنتج منتجات 
تقليدي������ة معدة لاس������تهاك املباش������ر، وته������دف إلى خدمة 

احتياجات السوق احمللية.

وبعد الطفرة النفطية األول������ى 1973 – 1974، أقامت 
الش������ركات النفطية دولية النش������اط، مبش������اركة بعض بلدان 
مجل������س التعاون اخلليج������ي، مصافي اس������تراتيجية عماقة 
تتص������ف أساس������اً باقتصادي������ات احلج������م الكبي������ر وبالتوجه 

اخلارجي.

وم������ع تباط������ؤ تطوير طاق������ة التكرير في معظ������م البلدان 
الصناعية املتقدم������ة، وارتفاع العائ������دات النفطية لكثير من 
دول مجلس التعاون، زادت تنبؤات املختصني بصناعة تكرير 
النفط بإمكانية حتول مواقع مصافي تكرير النفط من موانئ 
ال������دول الصناعية املس������تهلكة، وعودتها إلى ال������دول املنتجة 

واملصدرة للنفط اخلام.

2 - الواقع الراهن لصناعة التكرير واملصافي:
حت������ى نهاية ع������ام 2007، كانت عملية تكري������ر النفط تتم من 
خال 21 مصفاة تعمل في دول مجل��س التع��اون )اجلدول 2-2(. 
وسيرتفع هذا العدد إلى 25 مصفاة بعد إنشاء أربع مصافي جديدة 
في الكويت والسعودية وقطر وعمان. ومن جهة أخرى، ستلجأ بعض 
الدول مثل الكويت واإلمارات إل������ى جتديد بعض املصافي القائمة 
وزيادة طاقتها اإلنتاجية، وذلك من أجل رفع طاقة التكرير، في دول 

املجلس إلى 6.3 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2010.

وتعان������ي كثير م������ن املصاف������ي القائمة ف������ي دول مجلس 
التعاون من مش������كات عديدة؛ أهمها: طرح كميات كبيرة من 
االنبعاثات اخلطرة امللوث������ة للبيئة، وقدم الوحدات اإلنتاجية 
فيه������ا وتهالك معداته������ا حيث يعود تاريخ إنش������اء معظم هذه 
املصاف������ي إلى أكث������ر من ربع قرن، وع������دم مواكبتها للتقنيات 
احلديث������ة اخلاصة بتحس������ني كفاءة اس������تخدام الطاقة، مما 
يجعلها مستهلكة للطاقة بشكل كبير، وبالتالي تزيد انبعاثاتها 
الناجتة عن ح������رق الوقود، فضًا عن أن معظمها عاجز عن 
مواكبة متطلبات التشريعات البيئية اخلاصة بإنتاج مشتقات 

نفطية حتتوي على نسب ملوثات منخفضة.

وق������د ارتفع حجم طاقة تكرير النفط في اقتصادات دول 
مجلس التعاون م������ن 3.660 مليون برميل يومياً عام 2000، 
إلى 4.390 مليوناً عام 2007، بارتفاع بلغت نس������بته حوالي 
20 %. ويتوق������ع أن ترتفع طاقة التكري������ر إلى 6.300 مليون 

برميل يومياً عام 2010 كما سبق بيانه.

وش������كلت طاقة التكرير ف������ي دول مجلس التعاون نحو 
5 % من إجمالي طاق������ة تكرير النفط في العالم والبالغة 
85.4 ملي������ون برميل يومياً ع������ام 2007، في الوقت الذي 
يش������كل فيه إنتاج دول املجلس من النفط اخلام ما نسبته 

21 % من إجمالي إنتاج النفط في العالم.

وحس������ب تقديرات بعض اخلبراء)13(، قامت دول مجلس 
التع������اون بتكري������ر 27.3 % من إجمال������ي إنتاجها من النفط 
اخل������ام في ع������ام 2006. ويتوقع أن ترتفع هذه النس������بة إلى 
29.3 % ف������ي عام 2010، وذلك بالرغم م������ن أن إنتاج دول 
املجلس من النفط اخلام سيرتفع، حسب تقديرات اخلبراء، 
بنسبة تربو على 31 % خال السنوات الثاث القادمة لتلبية 

الطلب املتنامي على النفط في السوق العاملية.

3 - مستقبل صناعة التكرير واملصافي املخططة:
ظهرت في السنوات األخيرة في اقتصادات دول مجلس 
التعاون مجموعة من العوامل الضاغطة باجتاه إحداث تغيير 
هيكل������ي في صناعة تكرير النفط في هذه البلدان. وبرز على 
وج������ه التحديد عام������ان: األول- يتمحور ح������ول العاقة بني 
إنتاج النفط اخلام ونسبة املكرر منه، حيث ظلت هذه النسبة 
شبه ثابتة متراوحة بني 25 % - 27 % خال الفترة 2000 
– 2007، وم������ن املتوق������ع أن تصل إل������ى 29 % عام 2010.
والثاني -  يتعلق بتقادم مصافي تكرير النفط في العديد من 
بلدان العالم مبا فيه������ا بعض دول املجلس، وارتفاع التكاليف 

)اجلدول 2 – 2(
املصافي القائمة في دول مجلس التعاون 

نهاية 2007

دول مجلس
 التعاون

عدد 
املصافي

ألف برميل 
يوميًا

5781اإلمارات

1249البحرين

92125السعودية

2160عمان

1137قطر

3936الكويت

214388اإلجمال��ي

النفط«،  تكرير  مصافي  انبعاثات  تخفيض  »تقنيات  األواب��ك؛  املصدر: 
منشورة في جريدة القبس )الكويت( 15 أبريل 2008
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ف������ي بلدان أخرى، ما يخلق فجوة ب������ني العرض والطلب على 
منتج������ات النفط في األس������واق العاملية، وي������ؤدي إلى ارتفاع 

األسعار واملضاربات في هذه األسواق.

ويش������كل هذان العام������ان دافعاً قوياً إلح������داث تغييرات 
مهم������ة في صناعة النفط ف������ي دول املجلس، وذلك من خال 
تطوير صناعة املنتجات النفطية بقطاعاتها كافة، ورفع نسبة 
النف������ط املكرر إلى إجمالي النفط املنتج في دول املجلس إلى 
40 % بحل������ول ع������ام 2015، و55 % ع������ام 2020. وعملية 
التطوير هذه تتطلب استثمارات كبيرة، خصوصاً أن تكاليف 
إقام������ة مصافي التكرير ف������ي ارتفاع مس������تمر. إال أن ارتفاع 
أس������عار النفط، وإمكانية الس������ماح للقطاع اخلاص اخلليجي 
بزيادة استثماراته في الصناعة النفطية، ميكن أن يعما على 
حتقيق مثل هذا التوجه الذي س������يكون له انعكاسات إيجابية 

على اقتصادات دول مجلس التعاون.

وتش������ير البيان������ات املتاح������ة، إلى أن معظ������م دول مجلس 
التعاون ستشهد خال السنوات القليلة القادمة تشغيل عشرة 

مشاريع للتكرير، تنطوي على بناء مصاٍف جديدة، أو توسيع 
مصاٍف قائمة في هذه الدول )اجلدول 2-3(، وسينجم عنها 
طاقة تكرير إجمالية إضافية تناهز 3.5 مليون برميل يومياً. 

وتتوزع هذه املشاريع على دول املجلس كالتالي:

أ- الكويت: تش������رع الكويت في تنفيذ مش������اريع لتوسيع إنتاج 
النف������ط اخل������ام املقطر في مش������روع الوق������ود النقي من 
مصفاة ميناء األحمدي بطاقة 440 ألف برميل يومياً، و 

265 ألف برميل يومياً من مصفاة ميناء عبدالله.

وف������ي 11 مايو 2008، أعلنت ش������ركة البت������رول الوطنية 
الكويتية عن الش������ركات الفائزة في مش������روع مصفاة الزور، 
وه������ي املصف������اة الرابعة بالكويت، وس������تكون أكب������ر املصافي 
اخلليجي������ة عند بدء تش������غيلها ف������ي 2012 – 2013. وتبلغ 
طاقته������ا اإلنتاجية 615 ألف برميل يومياً، وتكلفتها املعلنة 4 
مليارات دينار كويتي )حوالي 15 مليار دوالر أمريكي(، ميكن 

أن ترتفع الحقاً بسبب ارتفاع أسعار املواد اخلام..

ب-  الس������عودية: شرعت الس������عودية في تنفيذ ثاثة مشاريع 

)اجلدول 2 - 3 (
مصافي النفط اخلليجية املزمع إنشاؤها

بداية التشغيل املتوقعةالشركاءحجم اإلنتاج ألف برميل يوميًاالدولة / املشروع

السعوديــــة
2013القطاع اخلاص واألجانب250 – 400جيزان

2012 - 2013ارامكو/ توتال400اجلبيل

2012 - 2013ارامكو/تونكوفيليبس400ينبع

2012ارامكو400رأس تنورة

الكوي�����ت
2012 - 2013مؤسسة البترول الكويتية615الزور

اإلمارات
2013تكرير400الرويس

200IPIC2015 - 2014الفجيرة

قط�����ر
2013قطر للبترول250مساعيد

الربع األخير 2008شركة مصفاة رأس لفان146رأس لفان
عم�����ان

2013 - 2014شركة تطوير البترول العمانية300الدقم

3.361 – 3.511 مليون برميل يومياًاإلجمالي

املصدر- MEES، منشورة في جريدة القبس )الكويت( بتاريخ 20 مايو 2008.
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ضخمة لتوس������يع املصافي، تصل س������عتها اإلنتاجية إلى 
1.2 مليون برميل يومياً تش������مل: مشروع مصفاة جازان 
بس������عة 250 – 400 ألف برميل يومياً، وما يقارب 400 
أل������ف برميل يومياً من مش������اريع مصف������اة كل من جبيل 
وينبع. ومن جهة أخرى، أبرمت العقود الازمة إلنش������اء 
مصفاة مبواصفات عاملية في مدينة اجلبيل الصناعية، 
طاقتها اإلنتاجية 400 أل������ف برميل يومياً من املنتجات 

البترولية املكررة املخصصة للتصدير.

رابعًا- ناقالت النفط والغاز:
أضح������ت خدمات النقل البحري اخلاصة بالنفط والغاز، 
وتوافرها في احلجم والوقت والتكلفة املناسبة، من ضرورات 
صناع������ة النفط العاملية، حيث تتكامل م������ع احتياجات الدول 
املص������درة للنف������ط ومنتجات الطاقة األخ������رى. فضًا عن أن 
االس������تثمار في الصناعات النفطي������ة امتد إلى مرحلة ما بعد 
تطوير س������بل البحث والتنقيب، وزيادة طاق������ة إنتاج احلقول 
احلالي������ة واجلدي������دة، ليصل إل������ى بناء أس������اطيل نقل النفط 

ومشتقات الطاقة إلى كل البلدان املستوردة.

وفي الس������نوات األخيرة، ش������هدت دول مجل������س التعاون 
اخلليجي انتعاش������اً واضحاً على مستوى الطلب على ناقات 
النفط والغاز، وارتفاع قيمة االس������تثمارات املوجهة إلى هذه 
الصناعة، بحيث جن������د أن معظم دول املجلس أصبحت تهتم 
بتطوير قدراتها التصديرية، وهذا يس������تلزم تطوير أسطولها 
البحري. وفي هذا الصدد، ضخت دول املجلس اس������تثمارات 
مبلي������ارات الدوالرات، لتطوير مصاف������ي نفط ومعامل تكرير 
جديدة وتوسيعها لتلبية الطلب املتزايد على منتجات النفط. 
لذلك، فه������ي بحاجة إلى ناقات نفطية عماقة لنقل النفط 

والغاز أو لنقل املواد الكيماوية والبتروكيماوية.

واس������تناداً إل������ى بيوت اخلب������رة العاملي������ة)14(، يقدر حجم 
الطلب العاملي على ناق������ات النفط والغاز العماقة، وضمن 
املواصف������ات واملقاييس اجلديدة، مبا يزي������د على 200 ناقلة 
على مستوى دول اخلليج، قيمتها اإلجمالية بني 150 و 200 
بليون دوالر، وبحمول������ة ال تقل عن مائتي ألف طن، أو بني 2 
إل������ى 3 مايني برميل نف������ط للناقلة، وذلك حتى عام 2012. 
وفي هذه األثناء، قد يص������ل إجمالي عدد الناقات املطلوب 

بناؤها إلى ما يزيد على 600 من أقطار العالم كافة.

ويحصل التس������ابق الكبير على صناعة الناقات والسفن 
بأنواعها، من ش������ركات النفط وش������ركات االس������تثمار، نتيجة 
ارتفاع تكاليف اس������تئجار الناقات بأكثر من 400 % خال 

األعوام الثاث املاضية، بخاصة الناقات التي يُتعاقد عليها 
باألسعار السائدة وليس بالتعاقد السنوي بسعر ثابت، إضافة 
إلى رغبة دول صناعية، خصوصاً الصني واليابان، في توسيع 
ناقاته������ا للنفط والطاقة بهدف تأم������ني موارد الطاقة وعدم 

انقطاعها لدعم صناعاتها املتنامية.

   وعل������ى مس������توى دول مجلس التع������اون؛ جتهد الكويت 
من أجل حتديث أس������طول ناقاتها، وهي عازمة على التعاقد 
ألجل بناء س������ت ناقات نفط وناقلتي غ������از. وظهرت باكورة 
ه������ذا التعاق������د في مطلع أغس������طس 2008، بتوقيع ش������ركة 
ناقات النفط الكويتية مع إحدى الشركات الكورية اجلنوبية 
للهندس������ة واإلنش������اء خطاب نواي������ا لبناء أرب������ع ناقات نفط 
عماقة، في صفقة قيمتها 700 مليون دوالر. وفي منتصف 
س������بتمبر 2008، مت اإلعان عن اسم الشركة الفائزة بعطاء 
لبناء ناقلتني ملنتجات التكري������ر بتكلفة تتراوح ما بني 180 و 
200 مليون دوالر. كما س������يتم التعاقد على بناء تسع ناقات 
أخ������رى في غضون ع������ام 2009، وهذا يأت������ي ضمن اخلطة 
االستراتيجية الهادفة إلى بناء أسطول من 28 ناقلة عماقة 

بحلول عام 2015، و 34 ناقلة)15( في 2020.

وتخطو قطر سريعاً في مجال تطوير قدراتها التصديرية، 
بحيث تعمل على تأمني التمويل املناس������ب لبناء 25 ناقلة غاز 
عماقة، في محاولة اس������تباقية لس������د النقص احلاصل في 
ناقات الغ������از في املنطقة من جهة، وبه������دف صوغ صناعة 
متكاملة، تبدأ من املنتج وتنتهي بإيصاله إلى املس������تهلك، مبا 
يحافظ على استقالية التسعير وحتديد التكاليف والسيطرة 

على مستقبل موارد الطاقة لدى الدولة.

ويتوقع أن تدخل عش������ر ناقات عمانية عماقة اخلدمة 
البحرية خال الفترة املقبلة، وتأتي الزيادة في إطار س������عي 
سلطنة عمان إلى توس������يع أسطولها البحري ملواكبة االرتفاع 
الكل������ي على الطل������ب املتبادل من النفط ومش������تقات الطاقة، 

إضافة إلى متطلبات التجارة الدولية من سلع وخدمات.

خامسًا- استهالك احملروقات:
تضاعف استهاك دول مجلس التعاون اخلليجي ملنتجات 
احملروقات)16( خال الفترة 2001 – 2007. وجاءت البحرين، 
التي ال متلك مخزوناً نفطياً يعتد به، في مقدمة دول املجلس 
اس������تهاكاً للمحروقات قياس������اً على عدد املشروعات، وعدد 
الس������كان، وحجم اإلنتاج، وبلغت نسبة الزيادة في استهاكها 
خال الفترة املذك������ورة نحو 9.3 %، فيما جاءت الكويت في 
املرتبة الثانية بنسبة 7.3 %، والسعودية ثالثة بنسبة 5.3 %. 
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وفي االجتاه نفسه، يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نسبة 
الزيادة في استهاك املنتجات النفطية لدول مجلس التعاون 
خ������ال الفت������رة 2003 – 2007 بنحو 5 %، وهي تس������اوي 
تقريباً معدل نسبة زيادة االستهاك السنوية من احملروقات 

لبعض البلدان الصناعية مثل الصني.

وتش������ير البيان������ات املتاح������ة)17(، إل������ى ارتفاع اس������تهاك 
احملروق������ات ف������ي دول مجل������س التع������اون كافة م������ن 3.806 
ملي������ون برميل يومياً عام 2003، إل������ى 4.595 مليون برميل 
يومي������اً عام 2007، مع تفاوت نس������ب االرتفاع بني بلد وآخر، 
وسجلت السعودية أعلى مستويات استهاك احملروقات بني 

دول املجل������س، إذ ارتفع م������ن 1.684 مليون برميل يومياً عام 
2003 إل������ى 2.154 عام 2007. وحلت اإلم������ارات ثانية مع 
زيادة اس������تهاكها من 333 ألف برميل يومياً إلى 450 ألف، 

والكويت ثالثة )من 238 إلى 276 ألفاً(.

وتعزى أس������باب زيادة اس������تهاك احملروق������ات في دول 
مجل������س التعاون، إلى ارتفاع مس������تويات املعيش������ة في هذه 
الدول من جهة، وإلى الدعم احلكومي ألسعار احملروقات، 
ال������ذي تقدم������ه حكومات هذه ال������دول، من أج������ل أن تبقى 
األس������عار احمللية للمحروق������ات منخفضة نس������بياً مقارنة 

باألسعار العاملية لهذه املنتجات.
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الفصـــــل الثـــانـــي
قطاع الصناعات التحويلية

تهـــدف الصناعـــة التحويلية إلـــى زيادة القيمـــة املضافة 
للمـــواد األوليـــة واخلامات اإلســـتراتيجية من خـــالل عملية 
حتويلها إلى مواد وســـلع وسيطة ونهائية. وهيكل الصناعات 
التحويلية في بلدان مجلس التعاون اخلليجي بصفة عامة، 
مـــا زالت تطغى عليـــه الصناعـــات الهيدروكربونية )صناعات 
التكريـــر والغـــاز والبتروكيماويات( التي حتتل أهمية نســـبية 
مرتفعـــة فـــي إجمالـــي نـــاجت الصناعـــات التحويليـــة، تليهـــا 
صناعـــات مـــواد البنـــاء مثـــل االســـمنت، واحلديـــد والصلب، 
واألملنيوم. فضاًل عن صناعة األسمدة، والصناعات الغذائية، 
وصناعـــة األخشـــاب، والصناعـــات املعدنيـــة، وصناعـــة الورق 

والطباعة والنشر.

أواًل- املؤشرات األساسية لقطاع الصناعات التحويلية:

على الرغم من اجله������ود املبذولة في معظم دول مجلس 

التعاون، على مدى حوالي أربعة عقود، للنهوض بالصناعات 
التحويلية وزيادة نسبة مساهمتها في الناجت احمللي اإلجمالي، 
ورغم ما ش������هدته السنوات األخيرة من زيادة اهتمام القطاع 
اخلاص اخلليجي باالس������تثمار في قطاع الصناعة التحويلية؛ 
إال أن مؤش������رات )اجلدول 2 – 4( تبني أن نصيب مساهمة 
الصناعات التحويلية في الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس 
التعاون مجتمعة ال يزال محدوداً، حيث س������ّجل أعلى مستوى 
له بواقع 10.9 % عام 1998، ثم تراجع في السنوات التالية 
ليصل إلى 9.7 % عام 2006. وتعزى أس������باب هذا التراجع 
إلى ارتفاع املساهمة النس������بية للصناعات االستخراجية في 
الناجت احمللي اإلجمالي لدول املجلس على خلفية الزيادة في 
الصادرات النفطية الس������يما خال السنوات القليلة املاضية. 
وعلى مستوى دول املجلس فرادى، حققت البحرين أعلى نسبة 
بلغ������ت 14.7 % خال عامي 1996 و 1997، تلتها اإلمارات 

بنسبة 13.8 % مت تسجيلها عامي 2001 و 2002.

)اجلدول 2 - 4(
تطور املساهمات النسبية للصناعات التحويلية

في الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون
خالل الفترة 1996 – 2006

)% باملائة(

املجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالسنوات
199610.314.79.847.611.79.8

199712.214.710.148.313.210.5

199813.512.710.64.67.911.710.9

199913.112.310.44.36.411.110.5

200013.511.79.75.45.46.99.7

200113.81210.18.36.16.310.2

200213.811.810.38.17.17.810.5

200313.111.110.78.65.77.910.5

20041310.610.28.410.48.310.5

200512.6139.68.38.579.8

200612.613.49.58.37.36.79.7
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في نهاية 2006، بلغ عدد املصانع العاملة في دول مجلس 
التعاون نحو 10431 مصنعاً، توزعت على الدول الست وفق 
م������ا هو مبني ف������ي )اجلدول 2 - 5(. وتس������توعب الصناعات 
املعدني������ة واآلالت واملعدات العدد األكبر من املصانع )2798 
مصنعاً أو 26.8 % من اإلجمال������ي(، تليها في املرتبة الثانية 
املنتجات الكيماوية والباستيكية من البترول والفحم )2043 

مصنعاً أو 19.6 % من اإلجمالي(.

ووفقاً ملعيار عدد العمالة في تصنيف املنشآت الصناعية 
تنتظم مصانع دول املجلس في مجموعتني رئيسيتني:

األولى- املنش������آت الصناعية الكبي������رة: يعمل بها 125 عامًا 
وم������ا فوق، ويبل������غ عددها 1469 مصنع������اً، ومتثل ما 

نسبته 14 % من إجمالي عدد املصانع.

الثانية- املنش������آت الصناعية الصغيرة واملتوسطة: يعمل بها 
أقل من 125 عامًا. ويقصد باملنشآت الصغيرة تلك 
التي يعمل بها أقل من عش������رة عمال في بعض الدول 
مع اختاف نطاقها م������ن دولة إلى أخرى. ويبلغ عدد 
هذه املنش������آت مجتمعة نحو 8962 مصنعاً، تشكل ما 

نسبته 86 % من اإلجمالي.

)اجلدول 2 - 5(
عدد املصانع العاملة في دول مجلس التعاون وتوزيعها النسبي

حسب النشاط الصناعي وحسب الدولة عام 2006

الدولة

فروع 
الصناعات

 التحويلية

اإلجمالـيالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

دد
لع

ا

لي
ما

إلج
% ل

األغذية واملشروبات 
3229.712718.159915.1204205910.2799.6139013.3والتبغ

النسيج وامللبوسات 
2928.84971704.3626.1386.6273.36386.1واجللود

3009375.31754.4727.1559.5759.17146.8اخلشب ومنتجاته واألثاث
الورق ومنتجاته والطباعة 

2597.8334.72185.5646.3335.7607.36676.4والنشر

املنتجات الكيماوية 
والبالستيكية من البترول 

والفحم
7352211015.785821.613713.49015.611313.7204319.6

منتجات من خامات غير 
367119213.174118.625124.615226.316520.1176816.9معدنية عدا البترول

الصناعات املعدنية 
581.7152.1441.190.991.650.61401.3األساسية

الصناعات املعدنية 
89026.722432109427.519919.511820.427333.2279826.8املصنعة واآلالت واملعدات

1123.4131.9782212.1244.22532732.6صناعات حتويلية أخرى

33351007001003977100101910057810082210010431100اإلجمالـــــي

املصدر- منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية؛ ملف اخلليج اإلحصائي 2007، اجلدول رقم 4 - 2 - 2، واجلدول 4 - 2 – 3، ص ص 168 – 69.



- 158 -

وتتركز معظم املنشآت الصناعية الصغيرة واملتوسطة في 
قطاعات: الصناعات الكيماوية والباس������تيكية، والصناعات 
التعدينية غير املعدنية باس������تثناء البترول. وعلى صعيد آخر، 
يتركز اجلزء األكبر من هذه املنشآت جغرافياً)18( في اإلمارات 
بنحو 3828 مصنعاً، أو ما نسبته 43 % من إجمالي عددها، 
وتليها في املرتبة الثانية الس������عودية )3323 مصنعاً، 37 % 

من اإلجمالي(.

وبلغ حجم االس������تثمارات في إجمالي هذه املصانع نحو 
118.4 ملي������ار دوالر، توزعت إل������ى 108.4 مليار )91.6 % 
من إجمالي االس������تثمارات( تستثمر في املنشآت الصناعية 
الكبيرة )يُس������تثمر فيها 2 مليون دوالر وم������ا فوق(، و )6.1 
ملياراً،5.1 %( تستثمر في املنش������آت الصناعية املتوسطة 
)يُس������تثمر فيها نص������ف مليون دوالر – أقل م������ن 2 مليون(، 
واملنش������آت الصناعي������ة الصغي������رة )3.9 ملي������اراً ،3.3 %(، 

ويُستثمر فيها أقل من نصف مليون دوالر.

ويترك������ز حوال������ي 60 % من جمل������ة االس������تثمارات في 
املصان������ع العاملة في دول مجل������س التعاون في فرع صناعات 
املنتجات الكيماوية والباستيكية من البترول والفحم، وقيمة 
االس������تثمارات 69.8 ملي������ار دوالر )اجل������دول 2 - 6(. ويأتي 
ف������ي املرتبة الثانية فرع صناعات منتج������ات من خامات غير 
معدنية عدا البترول بقيمة 14.6 مليار دوالر )12.3 % من 
اإلجمالي(، وثالثاً ف������رع الصناعات املعدنية املصنعة واآلالت 

واملعدات )11 ملياراً، 9.2 %(.

وحسب معيار متوسط االستثمار)19( في املصانع العاملة 
ف������ي دول مجل������س التع������اون؛ يقفز إل������ى املرتب������ة األولى فرع 
الصناعات املعدنية األساسية بقيمة 58.8 مليون دوالر، يليه 
فرع املنتجات الكيماوية والباستيكية من البترول والفحم ب 
36 مليون������اً. علماً أن قيمة املتوس������ط العام لفروع الصناعات 

)اجلدول 2 – 6(
جملة االستثمارات في املصانع العاملة في دول مجلس التعاون

- حسب الدولة والنشاط الصناعي – عام 2006
    )القيمة ماليني الدوالرات األمريكية(

                       الدول

النشاط الصناعي
املجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلمارات

116019166426452096209467األغذية واملشروبات والتبغ

3317211787946481754النسيج وامللبوسات واجللود

13631687523060996اخلشب ومنتجاته واألثاث

الورق ومنتجاته والطباعة 
32239211194831822831والنشر

املنتجات الكيماوية 
والبالستيكية من البترول 

والفحم
586831434396310009654618569813

منتجات من خامات غير 
18782021061374458358514605معدنية عدا البترول

1850245621912536681127530الصناعات املعدنية األساسية

الصناعات املعدنية املصنعة 
1129528813333115466410939واآلالت واملعدات

50122801649371صناعات حتويلية أخرى

12.7246.67575.7983.21411.4318.465118.4اإلجمالـــــي
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التحويلية مجتمعة بلغ 12.2 مليون دوالر عام 2006.

تساهم املنشآت الصناعية املتوسطة والصغيرة إجماالً 
في تش������غيل أكثر من نصف حجم العمالة املسجلة في قطاع 
الصناع������ات التحويلي������ة؛ ألنها في غالبيته������ا تصنف ضمن 
الصناع������ات كثيف������ة العمالة. وق������د بلغ ع������دد العاملني في 
املنش������آت الصناعية الصغيرة نح������و 289 ألف عامل، أو ما 
نس������بته 35.4 % من مجموع العاملني في قطاع الصناعات 
التحويلية، بينما يعمل في املنشآت الصناعية املتوسطة 141 
ألف عامل، 17.3 %، وفي املنش������آت الصناعية الكبيرة)20( 

386 ألف عامل أو 47.3 %.

وبتوزي������ع عمال������ة الصناع������ات التحويلي������ة عل������ى الفروع 
الصناعية، يتبني تركز حوالي رب������ع إجمالي العمالة في فرع 
الصناع������ات املعدنية املصنع������ة واآلالت واملعدات بنحو 206 
آالف عام������ل )25.2 % م������ن اإلجمال������ي(. ويس������تقطب فرع 
املنتجات الكيماوية والباستيكية من البترول والفحم حوالي 
163 ألفاً )20 %(، وف������رع منتجات من خامات غير معدنية 

ع������دا البترول 123 ألفاً )15 %(، وف������رع صناعات األغذية 
واملشروبات والتبغ 112 ألفاً )13.7 % من اإلجمالي()21(.

ويرتفع متوسط عدد العاملني في الصناعات املعدنية األساسية 
إلى 191 عامًا، يليه صناعات النسيج وامللبوسات واجللود )156( 
ويتس������اوى في املرتبة الثالثة كل من صناعات األغذية واملش������روبات 
والتبغ، وصناع������ات املنتجات الكيماوية والباس������تيكية من البترول 

والفحم بعدد 78 عامًا في كل مصنع)22(.

ثانيًا- متويل الصناعات التحويلية:
 ف������ي 2006، بل������غ مجم������وع التمويل املق������دم للصناعات 
التحويلي������ة ف������ي دول مجل������س التع������اون، من قب������ل املصارف 
وصناديق التمويل الصناعية، نح������و 1.1 مليار دوالر، حازت 
السعودية معظمه بقيمة 788 مليون دوالر وبنسبة 71.6 % 
من اإلجمالي. وجاءت الكويت ثاني������ة )193.3 مليون دوالر، 
17.6 %(، واإلم������ارات ثالث������ة )91.2 مليون دوالر، 8.3 %(، 

كما تُظهر بيانات )اجلدول 2 - 7(.

)اجلدول 2 – 7(
القروض املقدمة من بنوك وصناديق التنمية الصناعية

 في دول مجلس التعاون حسب الدولة والنشاط الصناعي، 2006
    )القيمة مباليني الدوالرات(

                الدول
املجموعالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالنشاط الصناعي

0.70.431.97.50.313.754.5األغذية واملشروبات والتبغ

24.1362.10.30.044.5النسيج وامللبوسات واجللود

0.80.03.50.50.50.05.3اخلشب ومنتجاته واألثاث

3.90.344.10.70.611.160.7الورق ومنتجاته والطباعة والنشر

املنتجات الكيماوية والبالستيكية من 
13.22.2369.57.32.919.8414.9البترول والفحم

منتجات من خامات غير معدنية عدا 
452.1178.311.243270.6البترول

4.84.50.00.00.00.09.3الصناعات املعدنية األساسية

الصناعات املعدنية املصنعة واآلالت 
1.71.1123.47.31.6105240.1واملعدات

19.10.01.42.20.00.723.4صناعات حتويلية أخرى

91.214.7788.128.67.4193.31123مجموع القروض
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ويُرج������ع اخلبراء ضع������ف دور بنوك وصنادي������ق التمويل 
الصناعي������ة في متويل قطاع الصناعات التحويلية إلى ضعف 
ربحيته������ا وخاصة في كل من عمان والبحرين وقطر بس������بب 
تدني حجم رؤوس أموالها مع مصروفات التش������غيل العالية. 
يضاف إلى ذلك تركز اإلقراض في قطاع صناعي محدد كما 
هو احلال في اإلمارات حيث يتجه حوالي نصف حجم التمويل 
املقدم للصناعة التحويلية )49.4 %( إلى قطاع منتجات من 
خام������ات غير معدنية عدا البترول، والس������عودية حيث يذهب 
47 % لتموي������ل قطاع املنتجات الكيماوية والباس������تيكية من 
البترول والفحم، والكويت حيث يتجه 54.3 % لتمويل قطاع 

الصناعات املعدنية املصنعة واآلالت واملعدات.

وبلغ متوسط نسبة االئتمان املصرفي املمنوح من البنوك 
التجارية لقطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون 
نحو 5.8 % من جملة االئتمان عام 2006. وتبلغ هذه النسبة 
أقصاها في البحرين بواقع 10.3 % وأدناها في قطر بحدود 
2 %، في حني تتفاوت النسب املقابلة للبلدان األربعة الباقية 
تنازلي������اً كما يلي: 7.8 % في عمان، 7.6 % في الس������عودية، 

5.1 % في اإلمارات، و 4.1 % في الكويت)23(.

ثالثًا- الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية:

ميث������ل قط������اع البتروكيماويات أحد الدعائم األساس������ية 
الت������ي تقوم عليها اقتصادات دول مجلس التعاون منذ حوالي 

ثاثة عقود. فقد ش������هدت ه������ذه الصناعات مرحلة منو غير 
مس������بوق، ش������ملت معظم دول املجلس. وكل التقديرات تتفق 
عل������ى اس������تمرارية هذه املرحل������ة بالقوة ذاتها في املس������تقبل 
املنظور؛ وذلك نظراً لقيام هذه الصناعة على أس������س قوية. 
فهي استغال لثروة املوارد املتوفرة في هذه الدول من جهة، 
وهي اجلس������ر الذي تعبره دول مجلس التعاون لتغيير هيكلها 
اإلنتاج������ي من أح������ادي اجلانب إلى متعدد امل������وارد من جهة 

ثانية.

فالصناع������ات البتروكيماوي������ة ه������ي م������ن الصناعات 
الديناميكي������ة لتنوع منتجاتها* وتركيباتها، واتس������اع نطاق 
تطبيقاتها في شتى مناحي احلياة املعاصرة. كما أنها تتيح 
لدول املجلس فرصة إعادة هيكلة صناعاتها التحويلية مبا 
يحقق مزيداً من التكامل والتش������ابك والت������وازن، وبالتالي 
إعطاءه������ا مزيداً من الصابة والقدرة على املنافس������ة في 

األسواق العاملية.

– 8( ع������ن تط������ور   2 بيان������ات )اجل������دول  وتكش������ف 
االس������تثمارات في صناعة الكيماوي������ات والبتروكيماويات 
بدول مجل������س التعاون خ������ال الفت������رة 2000 – 2006. 
وياح������ظ من اجلدول ارتفاع قيمة هذه االس������تثمارات من 
52 ملي������ار دوالر عام 2000 إلى 70 ملي������اراً عام 2006، 
بزيادة بلغت 18 ملياراً ومبتوس������ط معدل منو سنوي يناهز 
5 %. مع اإلش������ارة إل������ى أن قيمة هذه االس������تثمارات عام 

* تشمل منتجات البتروكيماويات: 
- ايثلني: أساس الصناعة الباستيكية، يصنع منها حقائب السفر واملعدات الطبية واألحذية الرياضية....

-  عمليات ما قبل اإلنتاج Upstream: يفصل فيها النفط اخلام عن الغاز الطبيعي من خال التكرير أو معاجلة الغاز، حيث ينتج منها مواد ذات قيمة مثل االيثان والغاز 
البترولي املسال LPG وامليثان، وهذه املواد يتم حتويلها إلى أوليفينات )ايثلني – بروبلني، مشتقات رباعي الكربون C4(، والعطريات )البنزول – تولني – اكسلينز(.

-  عمليات ما بعد اإلنتاج Down Stream : تتحول فيها هذه املواد إلى مواد كيماوية وباستيكية.

واملطاط  التنفسي  اجلهاز  وأدوي��ة  الطباعة  وأحبار  واجللود  والباستيك  البوليستر  في صناعة  وتستعمل  الكيماوية،  املواد  لبعض  كمذيب  املادة  هذه  تستخدم  اكسلينز: 
والصلب.

سلسلة رباعي الكربون C4: تستخدم هذه املادة في صناعة األسلحة واملطاط.

البروبلني: تستخدم هذه املادة بعد حتويلها كأقمشة ومكبرات الصوت واألحبال وزيوت احملركات.

البنزول: أبسط املواد العطرية الكربونية، وله رائحة طيبة وليس له لون، وسائل قابل لاشتعال ويستخدم في صناعة األدوية والباستيك واألصباغ واملطاط.

التولني: مادة سائلة وشفافة ولها رائحة طيبة، وتستخدم كمذيب لبعض املواد مثل الكحول. وتستخدم في صناعات عدة أهمها وقود الطائرات واملتفجرات واألصباغ 
واألدوية وأحماض الطباعة.
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2006، تش������كل ما نس������بته 59 % من حجم االس������تثمارات 
الكلي������ة في قطاعات الصناعات التحويلية في دول مجلس 
التعاون، والبالغة 118.4 مليار دوالر – كما سبق بيانه -.

وياح������ظ أيض������اً في )اجلدول 2 – 8( أن ما نس������بته 
63 % من حجم االس������تثمارات في صناع������ة الكيماويات 
والبتروكيماوي������ات ب������دول املجلس ع������ام 2006 يتركز في 

السعودية، تليها قطر )13.8 %(، ثم الكويت )8.9 %(.

من إجمالي الطاقة اإلنتاجية في منطقة الش������رق األوسط 
وش������مال أفريقيا، من خال شركة )سابك(، التي تستحوذ 
على ما نس������بته 53.9 % من إجمال������ي الطاقة اإلنتاجية 
للبتروكيماويات في الس������عودية، ونحو 63 % من إجمالي 
الطاقة اإلنتاجية ف������ي دول مجلس التعاون )اجلدول 3 - 
 ،MENA 9(، و 28.4 % من إجمالي الطاقة اإلنتاجية في

ووفق������اً آلخ������ر البيان������ات املتاح������ة)24(، بلغ������ت الطاقة 
اإلنتاجي������ة لصناع������ات الكيماوي������ات والبتروكيماويات في 
منطقة الش������رق األوسط وش������مال أفريقيا MENA نحو 
84.7 ملي������ون طن ع������ام 2007، أو ما يش������كل 66 % من 
إجمالي الطاقة العاملية، مبا يش������ير إل������ى أن املنطقة تعد 

أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى العالم.

وخال عام 2007، استحوذت السعودية على 50.3 % 

و18.7 % من طاقة العالم أجمع)25(.

وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون نحو 12 مليون طن من 
االيثلني)26( عام 2007، تبلغ حصة السعودية منها 7 مليون 
أو ما نس������بته 58 % من اإلجمالي، تليها قطر )2 مليون، 

16.7 %(، والكويت )1.5 مليون، 12.5 %(.

)اجلدول رقم 2 - 8(
تطور االستثمارات في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات

في دول مجلس التعاون خالل الفترة 2000 – 2006
)القيمة مباليني الدوالرات(

2000200120022003200420052006دول مجلس التعاون

3.6643.7545.4335.4825.6305.8345.868اإلمارات

2.5452.5452.5512.6102.6362.6383.143البحرين

37.47338.09438.67040.33540.98341.24443.963السعودية

5155325831.0541.0549881.000عمان

1.8511.8765.1425.4545.7085.9659.654قطر

6.1226.1245.5736.0995.8115.9746.185الكويت

52.17052.92557.95261.03461.82262.64369.813اإلجمال��ي

عدد منشآت الصناعات 
1375143116221779176518861969الكيماوية والبتروكيماوية

العمالة في الصناعات 
الكيماوية والبتروكيماوية 

باأللف
115.7120.1131.4142.5145.3147.9155.3

Source: “GCC Petrochemical Industry”, GOIC-In the news, Published on October 30, 2007
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)اجلدول رقم 2 - 9(
الطاقات اإلنتاجية السنوية للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون

)حسب الشركات املنتجة، وبآالف األطنان سنويًا، لعام 2006(

الكيماويات الدولةدول مجلس التعاون
الكلياألسمدةالبوليمراتالوسيطةاألساسية

الشركة السعودية للصناعات األساسية 
17.65010.3405.6205.92039.530السعودية)سابك(

5.4205.420غير متوفرغير متوفرغير متوفرقطرقطر لصناعة األسمدة )كافكو(
الشركة العمانية الهندية لصناعة األسمدة 

1.9001.900غير متوفرغير متوفرغير متوفرعمان)اوميفكو(

1.850غير متوفر800450600الكويت»ايكويت« لصناعة البتروكيماويات
)IPC( 1001.6501.750غير متوفرغير متوفرالكويتشركة صناعات البتروكيماويات

شركة قطر لإلضافات البترولية احملدودة 
1.440غير متوفرغير متوفرغير متوفر1.440قطر)كفاك(

شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات 
)GPIC(1.0001.400غير متوفرغير متوفر400البحرين

1.200غير متوفر600غير متوفر600اإلماراتشركة أبوظبي للبوليمرات )بروج(
)PVC( 1.190غير متوفرغير متوفر1.190غير متوفرقطرشركة قطر للفينل

)Ferhl( 1.1501.150غير متوفرغير متوفرغير متوفراإلماراتشركة الرويس لصناعة األسمدة
)OMC( 1.095غير متوفرغير متوفرغير متوفر1.095عمانشركة عمان للميثانول

1.080غير متوفر360غير متوفر720قطرشركة قطر للبتروكيماويات )كابكو(
1.000غير متوفرغير متوفرغير متوفر1.000السعوديةالشركة الدولية للميثانول )فرع( 

 شركة قطر للكيماويات 
)Q - Chem (995غير متوفر50045450قطر

990غير متوفر45090450السعوديةشركة تاسني للبتروكيماويات
760غير متوفرغير متوفر480280السعوديةسعودي شيفرون فيليبس
)OPP( 340غير متوفر340غير متوفرغير متوفرعمانعمان للبروبلني

25.13512.3958.52017.04063.090إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون

Source: MEED, Special Report Petrochemicals Producer Rankings, MEED 23-29 Nov. 2007, P.46

وبل������غ مجموع إنت������اج دول مجلس التعاون م������ن املنتجات 
الكيماوي������ة والبتروكيماوي������ة في نهاية ع������ام 2006 نحو 63 
مليون طن )اجلدول 2 – 9(، توزعت حسب الفروع الرئيسية 
لهذه الصناعات تنازلياً كالتالي: الكيماويات األساس������ية: 25 
مليون طن أو ما نس������بته 39.7 % من اإلجمالي، األس������مدة: 
17 مليون أو 27 %، املنتجات الوس������يط�������ة: 12.4 ملي��������ون 

أو 19.7 %، والبوليمرات: 8.5 مليون أو 13.5 %.

وقد وضعت بعض الدول الرئيسية املنتجة للبتروكيماويات 
في منطقة MENA خططاً إلجراء توسعات كبيرة في طاقات 
إنتاج البتروكيماويات على مختلف املس������تويات بتكلفة مقدرة 

تصل إل������ى 92.6 ملي������ارا دوالر. وبناء على خطط التوس������ع 
 MENA املفترضة، س������ترتفع الطاقة اإلنتاجية في منطقة
إل������ى 90.9 مليون طن في العام 2008، و 104.1 مليون في 
عام 2009. ويقدر أن ترتفع مس������تقبًا إل������ى 114.6 مليوناً 
بنهاي������ة العام 2011، مبعدل منو س������نوي مرك������ب لفترة أربع 

سنوات، سيبلغ 7.2 %.

ويتوقع لطاقات التوسع الرئيسية في إنتاج البتروكيماويات 
على مختلف املستويات أن تتم في السعودية، والتي ستستحوذ 
على 65.1 % في ع������ام 2008، تليها الكويت التي يتوقع أن 
تس������اهم بنس������بة 22.5 %. عاوة على ذلك، س������وف ترتفع 
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)اجلدول 2 – 10(
تطور أسعار البتروكيماويات خالل 12 شهرًا

)سبتمبر 2006 – سبتمبر 2007(
)الوحدة بالطن(

السعر احلالياملــادة
)دوالر أمريكي(

التغير منذ
12 شهرًا

أسعار البتروكيماويات األساسية )8 سبتمبر 2007(
- 14 %1280االيثلني

- 19 %1080البروبلني
+ 27 %980البنزنني

+ 14 %1350الستايرين
- 27 %305امليثانول

MTBE730% 17 +
أسعار البوليمرز )8 سبتمبر 2007(

-1390البولي ايثلني عالي الكثافة
- 1 %1380البولي بروبلني

+ 8 %1440البولي ستايرين
PVC1040% 7 +

أسعار األسمدة الكيماوية )8 سبتمبر 2007(
+ 36 %300يوريا )الشرق األوسط(

+ 43 %305يوريا )البحر األسود(
- 1 %230أمونيا )الشرق األوسط(

+ 30 %285أمونيا )البحر األسود(

ماحظة: أسعار البتروكيماويات األساسية »FOB«  في شرق آسيا )اليابان وتايوان وكوريا(.
املصدر: “ مؤشر أرقام البتروكيماويات يرتفع إلى 253 نقطة” جريدة اخلليج )الشارقة(، 

بتاريخ 10 سبتمبر 2007.

الطاق������ة اإلنتاجية عقب العام 2011 ف������ي MENA مبقدار 
3.4 مليون ط������ن في العام 2012، نتيجة للطاقة التوس������عية 

التي ستأتي من السعودية وقطر)27(.

وعلى صعيد آخر، بدأت صناع������ات البتروكيماويات في 
منطق������ة MENA وفي دول مجلس التع������اون بصفة خاصة، 
تواج������ه حتدي������ات جديرة باالهتم������ام، تتمثل ف������ي منو قطاع 
التعاقدات الهندسية واملقاوالت واإلنشاءات في هذه الدول، 
فضًا عن اس������تفحال ظاهرة التضخم فيها خال الس������نوات 
القليل������ة املاضية؛ م������ا يدفع بتكاليف املش������اريع، وخاصة بناء 
مشاريع صناعات البتروكيماويات والكيماويات إلى مستويات 
قياس������ية. وهذا م������ا دفع دولة مثل الكوي������ت إلى أن تضاعف 
املوازن������ة املطلوبة ملصفاة الزور إل������ى 4 مليارات دينار كويتي 
)حوالي 15 مليار دوالر أمريكي(. ونظراً ألن تكاليف إنش������اء 

مش������اريع جدي������دة، أصبح������ت تتج������اوز احلدود 
املقبولة؛ فإنه أصبح من الصعوبة مبكان حتقيق 
أه������داف مالي������ة مقبولة، فضًا ع������ن أن ارتفاع 
مستوى التكاليف سيؤدي إلى تأخر تسليم بعض 
املش������اريع وإلغاء البعض اآلخر خال الس������نوات 
القادمة. وف������ي هذا الص������دد، مت تأجيل مجمع 
سحار املشترك بني عمان وشركة داو األمريكية، 
وفي السعودية س������تتأخر بعض املشروعات عن 

موعدها عدة أشهر.

وخال الس������نوات القليلة املاضية، ش������هدت 
أسعار منتجات البتروكيماويات املنتجة في دول 
مجلس التعاون تصاع������داً ملحوظاً. فقد واصل 
مؤش������ر “أرقام للبتروكيماويات”، والذي يقيس 
حركة أس������عار البتروكيماويات لس������لة من املواد 
التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون، واصل 
صعوده في نهاي������ة الربع الثالث من عام 2007، 
حي������ث س������جل 253.1 نقطة، مقترب������اً من أعلى 
مستوى له، والذي سجله خال نفس الفترة من 

عام 2006.

ويتبني من )اجلدول 2 – 10(، تراجع أسعار 
امليثانول من مس������توياتها القياس������ية احملققة في 
نهاي������ة عام 2006 عن������د 550 دوالراً للطن إلى 
305 دوالراً للط������ن في س������بتمبر 2007. وباملثل 
تراجعت أس������عار البروبلني إلى مس������توى 1080 
دوالراً للط������ن مع زيادة اإلمدادات في األس������واق 
خاصة من الدول املنتجة في الش������رق األوسط. 

وف������ي املقاب������ل، ارتفعت أس������عار منتجات العطري������ات، حيث 
سجلت أسعار البنزين زيادة بنسبة 27 %، والستايرين زيادة 
بنس������بة 14 %. وأدى الطلب الكبير على اليوريا من األسواق 
البرازيلي������ة والهندية إلى إعطاء دفعة قوية ألس������عار اليوريا، 
س������واء املصدرة من الشرق األوس������ط، والتي سجلت ارتفاعاً 

بنسبة 36 %، أو من البحر األسود بارتفاع نسبته 43 %.

رابعًا-  الصناعات البالستيكية:
تعتبر صناعة املنتجات الباستيكية من الصناعات حديثة 
العهد في دول مجلس التعاون اخلليجي، لكنها حققت تطوراً 
ملموساً منذ مطلع عقد التسعينات من القرن املنصرم وحتى 
أيامنا ه������ذه مدفوعة بعدة عوامل، من أهمها: تنامي وازدياد 
الطلب على هذه املنتج������ات، وارتفاع وتيرة النمو االقتصادي 



- 164 -

ملعظم األنشطة االقتصادية في دول املجلس، فضًا عن قيام 
صناعات محلي������ة ذات كفاءة عالية إلنتاج معظم املواد اخلام 
املغذية ملصانع املنتجات الباس������تيكية في دول املجلس، مثل: 
البولي ايثلني، البولي بروبيلني، البولي فينيل كلورايد، البولي 

ستايرين، والبوليستر.

وف������ي نهاية ع������ام 2007، بلغ عدد املصان������ع العاملة في 
فرع الصناعات الباستيكية في دول مجلس التعاون)28( نحو 
1223 مصنعاً، وتقدر اس������تثماراتها بنح������و 5 مليارات دوالر 
أمريكي، واس������توعبت قرابة 79 ألف مش������تغل، مقارنة بعدد 
326 مصنعاً قيمة استثماراتها نحو 932 مليون دوالر، وعدد 

عمالها نحو 17.5 ألف مشتغل عام 1990.

وخال الس������نوات القليل������ة املاضية، ش������هدت صناعات 
الباستيك تطورات وتوسعات استثمارية ملحوظة أدت إلى 
حتسن مستوى األداء لدى معظم مصانع الباستيك العاملة 
في دول املجلس. وانعكس ذلك في ارتفاع نس������بة اس������تغال 
الطاق������ات اإلنتاجية في هذه الصناع������ات إلى قرابة 90 % 
ع������ام 2006 مقاب������ل 68 % ع������ام 1990، وارتفاع الطاقات 
اإلنتاجي������ة من أقل من نصف مليون ط������ن إلى أكثر من 2.3 
مليون طن، ما جعل الطاقات املس������تغلة تغطي االس������تهاك 

الظاهري لدول املجلس.

لاستش������ارات  اخللي������ج  منظم������ة  تقدي������رات  وحس������ب 
الصناعية)29(، س������يرتفع حجم استهاك دول مجلس التعاون 
م������ن املنتجات الباس������تيكية إل������ى نحو 3.2 ملي������ون طن في 
الع������ام 2012، مقاب������ل 2.3 مليوناً ع������ام 2006. ويعني هذا 
أن متوس������ط اس������تهاك الفرد الواحد ف������ي دول املجلس من 
املنتجات الباس������تيكية، قد يصل إلى 78 كغم سنوياً بحلول 
الع������ام 2012، مقارنة بنحو 67 كغم عام 2006، ليكون بذلك 
واح������داً من أعلى املعدالت االس������تهاكية ف������ي العالم، إذ أنه 
س������يضاهي معدالت اس������تهاك الفرد في ال������دول الصناعية 
املتقدمة، بينما ال يتجاوز متوس������ط االستهاك العاملي للفرد 
الواحد من منتجات الباس������تيك 25 كغ������م. وملواجهة الطلب 
املتزايد املتوقع، دعت منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية 
دول املجل������س إلى زي������ادة الطاقات اإلنتاجية م������ن املنتجات 
الباس������تيكية و “الفايبرجاس” كافة بنحو 844 ألف طن، 
وإلى إعادة هيكلة قطاع الصناعات الباستيكية باجتاه املزيد 
م������ن التنظيم والتكامل، وبحث إمكان االندماج بني منش������آت 
ه������ذه الصناعات لإلقال من املنافس������ة، وتخفيض النفقات، 
ومواكب������ة التط������ورات العاملي������ة، خاصة وأن معظم املنش������آت 
تتصف بصغ������ر احلجم، وضآلة الطاق������ة اإلنتاجية، وضعف 

اإلمكانات التس������ويقية والتمويلية، مما يحد من قدرتها على 
املنافس������ة. فعلى سبيل املثال، املنش������آت الصناعية التي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية عشرة آالف طن سنوياً للمصنع الواحد، ال 
متثل سوى 5 % تقريباً من إجمالي عدد املصانع العاملة في 
هذا القطاع، بينما تشكل املصانع الصغيرة التي تبلغ طاقتها 

أقل من 1200 طن سنوياً نحو 50 % من اإلجمالي.

وإلى وقت قريب، كانت صناعات املنتجات الباس������تيكية 
اخلليجي������ة صناع������ات إحالية في الغال������ب، ولكن بعد أن مت 
إنش������اء عدد من املصانع بطاقات إنتاجية كبيرة نس������بياً، ومع 
عدم قدرة السوق احمللي على استيعاب هذه الكميات، إضافة  
إلى وجود نوع من املنافسة اخلليجية ضمن السوق اخلليجي، 
وتش������ابه املنتجات الباستيكية املنتجة إلى حٍد كبير؛ وجدت 
هذه املصانع نفس������ها مدفوعة للتوجه نحو األسواق األجنبية 
ومحاولة املنافس������ة فيها. ووفق������اً لذلك ازداد حجم صادرات 
دول املجل������س من املنتجات الباس������تيكية من 261 ألف طن 
ع������ام 2001، إل������ى 817 ألفاً ع������ام 2006، منها 60 % متت 
في إطار التج������ارة البينية)30(، وتوجهت النس������بة الباقية إلى 

األسواق املجاورة واألجنبية.

خامسًا-  صناعة األملونيوم:
تسير معظم دول مجلس التعاون على الطريق نحو تنويع 
هياكل اقتصاداتها بعيداً عن مورد النفط الوحيد. وانخفاض 
تكلفة الطاقة في هذه الدول، س������اعدها في تس������ريع خطاها 
على ذاك الطريق، عبر قيام صناعة األملنيوم في هذه الدول، 
وتطورها باجتاه أن تصبح هذه الدول العباً رئيسياً في إنتاج 
وتصدير األملنيوم على مستوى العالم. فتكلفة الطاقة ال تتعدى 
ما نسبته 25 % من التكلفة اإلجمالية لهذه الصناعة. ورغم 
أن غالبية هذه الدول تس������تورد املواد اخلام لصناعة األملنيوم 
من اخلارج؛ إال أن امتاكها ملصادر الطاقة املنخفضة، يضمن 

لها موقعاً تنافسياً في هذه الصناعة.

وكان للطفرة العقارية التي شهدتها غالبية دول املجلس 
خال الس������نوات األخيرة تأثي������ر إيجابي على تطور صناعة 
األملني������وم، حي������ث يتم اس������تخدام 90 % م������ن األملنيوم في 
أغراض معمارية وهندسية مثل: األبواب والنوافذ واجلدران 
وغيرها. ولكن وبالرغ������م من ذلك، فإن الطلب احمللي على 
مع������دن األملنيوم مح������دود، واملنتجون يضع������ون أعينهم على 
األسواق اخلارجية. لذلك فإن التحدي األكبر أمام منتجي 
األلومنيوم ه������و تأمني زبائن في اخل������ارج، إلى جانب حتد 
آخ������ر هو توفير ما يكفي احتياجات هذه الصناعة من الغاز 

الطبيعي بأرخص األسعار.



اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي

- 165 -

ومتتلك دول مجلس التعاون 22 وحدة لسحب األلومنيوم، 
تنتج 300 ألف طن، يُس������تهلك 60 % منها في دول املجلس 
ذاته������ا. كما يوج������د لدى هذه الدول 496 ش������ركة تتعامل مع 
األلومنيوم بحجم استثمار يصل إلى 950 مليون دوالر، يعمل 

فيها أكثر من 24 ألف موظف)31(.

وتش������ير أخر البيانات املتاحة)32(، إلى أنه مع نهاية شهر 
يونيو 2008، دخل حيز التنفيذ إنتاج مصهر صحار لألملنيوم 
ف������ي عمان بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 350 ألف طن س������نوياً 
ف������ي مرحلته األول������ى، على أن ترتفع الطاق������ة اإلنتاجية هذه 
إل������ى 650 ألف طن مع نهاية املرحلة الثانية وبتكلفة إجمالية 
تبل������غ 2.4 مليار دوالر. وبذلك ترتف������ع طاقة إنتاج األلومنيوم 
اخلليجية إلى مليونني و 215 ألف طن، بعد إضافة إنتاج كل 
من ش������ركة ألومنيوم دبي “دوبال”، وشركة ألومنيوم البحرين 
“ألب������ا”، واللتني تص������ل طاقة كل منهما إل������ى 900 ألف طن. 
ووفق������اً لبع������ض التقديرات، س������يرتفع اإلنت������اج اخلليجي من 
األلومنيوم في غضون العام������ني القادمني )2009 و 2010( 
بنسبة 58 %، ليصل إلى 3.5 مايني طن في عام 2010 إلى 
9 مايني طن في عام 2020، مما سيشكل 13 % تقريباً من 
اإلنتاج العاملي الذي سيصل إلى 70 مليون طن. ويرجع ذلك 
بصفة أساسية إلى بدء اإلنتاج في مصنع اإلمارات لألملنيوم 
)رميال( في عام 2010 في مدينة أبوظبي، والذي س������يعتبر 
أكب������ر مصنع لألملنيوم ف������ي العالم، حيث أنه بعد اس������تكمال 
املرحل������ة الثانية، س������يصل إنتاج������ه إلى 1.4 ملي������ون طن في 
العام. باإلضافة إلى ذلك، سيستكمل في عام 2009 مصهر 
قط������ر لألملنيوم )كتالوم( بطاقة إنتاجي������ة تبلغ 600 ألف طن 
وبتكلفة 3 مليارات دوالر. وإذا ما أضيف إلى ذلك مش������روع 
أملنيوم الس������عودية، وال������ذي يوازي من حي������ث احلجم مصنع 
أملوني������وم اإلمارات “رميال” بطاق������ة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون 
طن، ومصن������ع آخر في الكويت بطاق������ة إنتاجية مبدئية تبلغ 
500 ألف ط������ن وبتكلفة 3.5 ملي������ار دوالر؛ فإن دول مجلس 
التعاون اخلليجي س������تتحول إلى مركز رئيسي إلنتاج األملنيوم 
في العالم بحلول عام 2020. وبجانب ذلك، هناك توس������عات 
لزيادة الطاق������ة اإلنتاجية ملصنعي دبي “دوب������ال” والبحرين 
“ألب������ا” إلى 2.5 مليون طن. وبذلك س������يصل مجموع الطاقة 
اإلنتاجية لألملنيوم في دول مجلس التعاون اخلليجي إلى أكثر 
من 7 مليون طن في عام 2015، وإلى 9 مايني عام 2020، 
حيث يتوقع أن تشهد املصانع اجلديدة توسعات لتلبية الطلب 

على منتجات األلومنيوم في العالم.

وعلى صعي������د متصل، وفي ضوء التطورات املس������تقبلية 
س������الفة الذكر، بدأت دول مجل������س التعاون اخلليجي تخطط 

بش������كل جاد لكي تصب������ح مركزاً عاملياً لصناع������ة األلومنيوم، 
بعد أن أثم������رت املفاوضات مع دول االحتاد األوروبي باتخاذ 
األخي������رة قراراً بإلغاء الضريبة املفروض������ة على وارداتها من 
دول مجل������س التعاون م������ن األلومنيوم في إط������ار املفاوضات 

اخلاصة بإقامة منطقة للتجارة احلرة بني اجلانبني.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه 
دول مجلس التعاون في مساعيها الرامية إلى تنمية صناعة 
األلومنيوم في بلدانه������ا، للوصول بالطاقة اإلنتاجية إلى 9 
مليون ط������ن يومياً في عام 2020. وتق������ف إمدادات الغاز 
الطبيع������ي في طليع������ة هذه التحديات؛ إذ أن������ه على الرغم 
من توفر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في معظم 
دول املجلس، إال أن عملية اس������تخراجه حتتاج الستثمارات 
هائل������ة. وباس������تثناء دولة قطر، فإن جزءاً كبي������راً من الغاز 
املنت������ج ف������ي دول املجلس، ه������و عبارة عن غ������از مصاحب 
لعملية إنتاج النفط، مما يتطلب فصله ضمن عملية تقنية 
معقدة. وفي الوقت نفس������ه، يتضاعف الطلب على الطاقة 
الكهربائية في دول مجلس التعاون كل عشر سنوات، وهذه 
الطاقة تعتمد بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي، كما أن 
هناك عش������رات املشاريع البتروكيماوية املزمع تنفيذها في 
السنوات القادمة - كما سبق بيانه - والتي تعتمد بدورها 

على الغاز الطبيعي كمادة أولية.

وفي اعتقادنا، أن التغلب على هذه املش������كلة أمر ممكن، 
إذا ما عم������دت دول املجلس إلى إقامة ش������بكة إقليمية للغاز 
الطبيع������ي، يتم من خالها اس������تغال مكامن الغاز الغنية في 
قطر والسعودية واإلمارات بصفة خاصة، ضمن عملية تنسيق 
خليجية، س������يكون لها مردود إيجاب������ي على قطاع الصناعات 

التحويلية في دول مجلس التعاون اخلليجي بصفة عامة. 

سادسًا-  صناعة احلديد والصلب:
صناع������ة احلديد والصلب من الصناع������ات الرائدة، التي 
حتتل موقعاً ممي������زاً في هيكل الصناع������ة التحويلية للبلدان 
املتقدم������ة والنامي������ة على حٍد س������واء، نظراً لتع������دد روابطها 
األمامية واخللفي������ة، وبالتالي، تأثيرها الفعال في دفع عجلة 

التنمية االقتصادية في الدول النامية بصفة خاصة.

وحت������ى بداية تس������عينات القرن املاض������ي، كانت صناعة 
الصل������ب في معظم دول مجلس التع������اون والدول العربية بيد 
القطاع احلكومي، والذي كان يس������يطر عل������ى هذه الصناعة 
بحجة أنها صناعة اس������تراتيجية تشكل رمزاً وطنياً ومظهراً 
مكمًا ملفهوم االس������تقال السياسي، وجتسد مفهوم الوطنية 
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أو القومي������ة االقتصادي������ة. إال أن م������ا ش������هدته السياس������ات 
االقتصادية في معظم دول مجلس التعاون، من حتول جزئي 
باجتاه إفساح املجال للقطاع اخلاص ليأخذ دوره الطبيعي في 
عملية التنمية واإلصاح االقتصادي، أدى إلى توجيه العديد 
من االس������تثمارات اخلاصة إلى قطاع احلديد والصلب، مما 
حفز كثيراً من املس������تثمرين اجلدد على االس������تثمار في هذه 

الصناعات وزيادة طاقتها اإلنتاجية.

وتش������ير بيانات منظمة اخلليج لاستش������ارات الصناعية 
إل������ى أن ع������دد املصان������ع العاملة في مج������ال صناعة احلديد 
والصل������ب األساس������ية في دول مجلس التع������اون، بلغ نحو 45 
مصنع������اً في نهاي������ة عام 2005 )اجل������دول 2 – 11(. وبلغت 
جملة االس������تثمارات في ه������ذه املصانع أكثر م������ن 2.8 مليار 
دوالر، واستوعبت نحو 11.6 ألف عامل، وبذلك بلغ متوسط 
استثمار املصنع الواحد 63.2 مليون دوالر، ومتوسط نصيبه 
من العمالة 258 عامًا. وتعتبر هذه الصناعات كبيرة احلجم 
نسبياً، وهي من الصناعات كثيفة رأس املال والعمالة أيضاً، 
خصوصاً املصانع املتكاملة، مثل شركة )حديد( في السعودية، 

و )فاسكو( في قطر، و )كريات احلديد( في البحرين.

وتش������مل صناعات احلديد والصلب األساس������ية صناعة 
أس������ياخ التس������ليح، والصفائح، وكريات احلديد، واملس������ابك 

واألنابيب ومستلزماتها.

ويتبني من )اجلدول 2 – 11( أن الس������عودية تس������تضيف 
حوالي نصف عدد املصانع اخلليجية في هذا القطاع، وأكثر 
من 60 % من جملة استثماراتها، و 63 % من مجموع عدد 
العامل������ني فيها. وجاءت في املرتبة الثانية اإلمارات من حيث 
عدد املصانع )9 مصانع(، وقطر من حيث حجم االستثمارات 

)662 مليون دوالر(.

ووفقاً لبيانات منظمة اخلليج لاستش������ارات الصناعية، 
هناك فجوة كبيرة بني اإلنتاج الفعلي واالس������تهاك ملنتجات 
احلدي������د والصلب في دول مجلس التع������اون، تقدر بنحو 2.4 
ملي������ون طن م������ن حديد التس������ليح، وحوال������ي 2.3 مليون طن 
من األل������واح والصفائح، ونحو 1.2 مليون طن من األش������كال 
اخلاص������ة والزواي������ا، وأكثر من 1.5 مليون ط������ن من األنابيب 
واملس������ابك. لذلك، تبذل دول املجلس جهوداً كبيرة في مجال 
صناع������ة وجت������ارة احلديد والصلب، على مس������توى الس������وق 
اخلليج������ي واألس������واق اخلارجي������ة، مدفوعة بتأثي������ر عاملني 
أساس������يني، هم������ا: الطلب املتزاي������د على منتج������ات احلديد 
والصل������ب نتيجة طرح دول املجلس لعدد كبير من املش������اريع 
العمرانية واإلنش������ائية الضخمة، وع������دم كفاية املنتج احمللي 
من معظم منتجات احلديد والصلب األساس������ية لتغطية هذه 
االحتياجات التي ستصل إلى قرابة 20 مليون طن في نهاية 
عام 2008. والعامل الثاني، هو تنامي أهمية االس������تثمار في 
هذه الصناعة االستراتيجية. ومن شأن ذلك أن يشكل حافزاً 

)اجلدول 2 - 11(
مؤشرات صناعات احلديد والصلب في دول مجلس التعاون لعام 2005

عدد الـدولــــــــة
املصانع

إجمالي رأس املال 
مليون دوالر

عدد 
العمالة

متوسط االستثمار في 
املصنع الواحد

متوسط عدد العاملني 
في املصنع الواحد

9136.2113115.1126اإلمارات

1140.4310140.1310البحرين

221719.4733978.2334السعودية

470.162817.5157عمان

56621470132.4294قطر

4115.972629182الكويت

4528441160463.2258اإلجمالـي

املصدر- منظمة اخلليج لاستشارات الصناعية، منشور في: مجلة الصناعي – احتاد الصناعات الكويتية، العدد 130، يناير 2008 ص 31.
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للقطاع اخلاص وصنادي������ق وبنوك التمويل لتوجيه املزيد من 
االستثمارات احمللية واألجنبية نحو هذه الصناعة الواعدة.

وخال الس������نوات القليلة املاضية، شهدت أسعار حديد 
البن������اء ارتفاعات متكررة تراوحت ب������ني 15 % و 25 % في 
غالبي������ة دول مجلس التعاون، نتيجة إطاق وتنفيذ املش������اريع 
العقاري������ة الكبرى الت������ي تقيمها على أراضيه������ا، إضافة إلى 
التوجه الهائل للسيولة نحو االستثمار في هذا اجلانب، كونه 
األكثر جدوى وربحية من بني االس������تثمارات األخرى املتاحة 

في أسواق دول املجلس حالياً.

وتش������ير تقاري������ر اقتصادية خليجي������ة)33(، إل������ى أن دولة 
اإلم������ارات تباش������ر حالياً تطوير 16 مش������روعاً من مش������اريع 

صناع������ة الصلب ف������ي مختل������ف مناطقها، في حني تباش������ر 
السعودية تطوير 17 مش������روعاً، بينما تخطط سلطنة عمان 
إلقام������ة 6 مصانع، والبحرين 4 مصان������ع، وقطر 3 مصانع. 
وتبلغ الكلفة التقديرية إلنش������اء مصن������ع للصلب يعمل بكامل 
طاقت������ه اإلنتاجية ب������ني 15 مليون دوالر إل������ى 2 مليار دوالر، 
ف������ي حني تبلغ القيمة التقديرية إلقامة عش������ر مصانع حالية 
- بينه������ا واحد قيد الدراس������ة - في دول مجلس التعاون نحو 
10 مليارات دوالر. وفي حال االنتهاء من تنفيذ هذه املشاريع 
العشرة؛ من املتوقع أن تصبح دول املجلس واحدة من املناطق 
العاملية املهمة في إنتاج احلديد والصلب، الس������يما مع دخول 
خطوط إنتاج جديدة في كل من اإلمارات والس������عودية خال 

العامني املقبلني 2009 و 2010.
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الفصـــــل الثــــالـــث
القطـــــاع املصرفـــي

تقديـــم:
حققــــت غالبيــــة مصــــارف دول مجلس التعــــاون خالل 
بكثيــــر  تفــــوق  منــــو  مســــتويات   ،2008 و   2007 عامــــي 
مســــتويات منوها املتواضعة خالل عام 2006. ويعزى هذا 
النمــــو إلى عــــدة عوامل أهمهــــا: اجناز بعــــض اإلصالحات 
االقتصادية في دول املجلــــس، االنتعاش االقتصادي الذي 
ساد معظم دول املجلس كنتيجة النخفاض أسعار الفوائد 
ممــــا أدى إلــــى زيــــادة الطلــــب احمللي علــــى القــــروض، عودة 
أســــواق األســــهم اخلليجية إلى االنتعاش بعد تعافيها من 
احلــــركات التصحيحيــــة التــــي انتابتها خالل عــــام 2006، 
وضــــخ جانب كبير من الفوائض النفطيــــة لهذه الدول في 
مشــــاريع تطوير البنى التحتية ومشــــاريع عقارية وسكنية 
وصناعيــــة تقــــدر قيمتهــــا بأكثــــر مــــن 1.5 تريليــــون دوالر. 
هــــذه التطــــورات مجتمعــــة أدت إلــــى زيادة الفــــرص املتاحة 
للمصــــارف اخلليجيــــة فــــي مجــــال اخلدمــــات واملنتجــــات 
املصرفية واملالية للشركات واألفراد، وخاصة في ظل النمو 
الدميوغرافــــي لعــــدد الســــكان، وتغيــــر ســــلوك املســــتهلكني 

ليخلقوا طلبًا مرتفعًا على تلك اخلدمات واملنتجات.

وفي سياق سعيها الدائب لتنويع عملياتها وزيادة إيراداتها؛ 
عمدت املصارف العاملة في دول مجلس التعاون إلى توسيع 
نط������اق خدماتها املصرفية لألف������راد )التجزئة(. فإلى جانب 
البطاقات االئتماني������ة، قدمت خدمات الصيرفة عبر اجلهاز 
اخللوي والشبكة العنكبوتية. وفي اآلونة األخيرة، زاد اهتمام 
كثي������ر من املصارف اخلليجية ب������إدارة ثروات القطاع اخلاص 
املتنامي������ة لتلبية الطل������ب املتزايد في هذا املجال. وحس������ب 
بعض التقديرات)34(، بلغت قيم������ة الثروات اخلاصة في دول 
مجلس التعاون في نهاية عام 2007 نحو 1.5 تريليون دوالر. 
واألرباح الناجتة عن خدمات الشركات والعمليات املصرفية 
املتفرق������ة لألف������راد م������ن ش������أنها أن تعزز أوض������اع املصارف 
اخلليجية، باعتبار أن مثل هذه األرباح تعتبر مؤشراً أكثر دقة 
عل������ى أداء هذه املصارف وتعكس صورة أوضح مما تعكس������ه 
احلاالت االستثنائية من الهبوط أو القفزات التي حتققها في 
األرباح التي جاءت في الغالب وليدة التأرجحات الشديدة في 

البورصات اخلليجية خال عامي 2005 و 2006.

أواًل-  األصـــول:
في نهاية عام 2007، جتاوزت قيمة أصول مصارف دول 
مجلس التعاون 1.1 تريليون دوالر )اجلدول 2 – 12( مرتفعة 
بنسبة 35.3 % عما كانت عليه في العام السابق. هذا النمو 
غير املس������بوق يعكس حالة االنتعاش االقتصادي التي تسود 
اقتص������ادات املنطقة. ويذكر أن أصول هذه املصارف تش������كل 

نحو 66 % من إجمالي أصول مصارف الدول العربية.

وعل������ى صعيد ال������دول اخلليجية كٍل على ح������دة، تفاوتت 
معدالت منو أص������ول املصارف عام 2007 بني 24.9 % في 
الس������عودية و 55.7 % في قطر. م������ن ناحية أخرى تراوحت 
املس������اهم������ات النس������بي�����ة ألص������ول مص������ارف كل دولة في 
إجم�������ال������ي أصول املص�����ارف اخلليجي�������ة ب��������ني 2.3 % في 

عم�������ان و 30.4 % في اإلمارات.

وكشف مس������ح)35( أجرته مجلة MEED، أن قيمة إجمالي 
أصول املصارف اخلليجية العش������رة الكبار تناهز 409 مليار 
دوالر عام 2007 مقابل 287 مليار عام 2006، أي ما نسبته 
37 % مقاب������ل 35 % من إجمالي أصول املصارف اخلليجية. 
وتنتشر هذه املصارف في خمس من دول مجلس التعاون بواقع 
أربعة مصارف في الس������عودية، ومصرفني في كل من الكويت 

واإلمارات، ومصرف واحد في كل من البحرين وقطر.

وتشير بعض التقديرات إلى زيادة حجم أصول مصارف 
دول مجل������س التعاون مبعدالت أكبر ف������ي نهاية عام 2008، 
خصوصاً في ضوء املؤش������رات اإليجابية التي يعكسها حتسن 
سعر صرف الدوالر األمريكي، الذي ترتبط به معظم عمات 
دول املجل������س، وذلك خ������ال األرباع الثاث������ة األولى من عام 
2008، وكذلك تعافي بعض املصارف اخلليجية من تداعيات 
أزمة الرهن العقاري. وتشير آخر البيانات املتاحة إلى ارتفاع 
إجمالي أصول أكبر عش������رين مصرفاً خليجياً بنسبة 32 % 
في نهاية األشهر التسعة األولى من عام 2008 مقارنة بالفترة 
املماثلة من العام الس������ابق، لتصل إلى 636 مليار دوالر، في 
ح������ني زادت أرباحها الصافية بواقع 18.8 % لتصل إلى 12 

مليار دوالر )36(.
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ثانيًا-  القروض والودائــع:
بلغ حج������م الودائع لدى املص������ارف اخلليجية بنهاية عام 
2007 نح������و )563( مليار دوالر، )اجلدول 2 - 12(، محققاً 
من������واً بواقع 26.8 % عن العام الس������ابق. ويعكس هذا النمو 
زيادة حجم السيولة في االقتصادات اخلليجية بفعل االرتفاع 
غير املسبوق في أسعار النفط، وتصاعد حجم األرباح املتولدة 
من انتعاش قطاعات اقتصادية عديدة. كما أنه يُظهر جهود 
العديد من املصارف اخلليجية في تطوير خدماتها املصرفية 
للقط������اع اخلاص كخدمة إدارة الثروات واألصول، فضًا عن 

صناديق االستثمار.

م������ن ناحية أخ������رى، وصل حجم القروض والتس������هيات 
االئتماني������ة بنهاية 2007 إل������ى 530.6 مليار دوالر )اجلدول 
2 - 12(، ليحق������ق من������واً ملحوظاً بواق������ع 44.1 %، متفوقاً 
بذلك على معدل النمو املقابل في حجم الودائع. ومما ساعد 
على هذا النمو الس������ريع في القروض والتسهيات االئتمانية 
االنخفاض املتواصل في أس������عار الفائ������دة مما زاد من إقبال 
املس������تثمرين على االقتراض لاس������تفادة من انخفاض كلفة 
التمويل في تأمني االحتياجات املالية ألعمالهم ومشروعاتهم، 
مع اإلش������ارة إلى طرح مش������اريع ضخمة مبليارات الدوالرات 

ف������ي اقتصادات املنطقة. هذا باإلضاف������ة إلى رغبة كثير من 
املصارف اخلليجية في توظي������ف أكبر رصيد من الدوالرات 
النفطية املتراكمة في خزائنها، عن طريق تس������هيل ش������روط 
االقت������راض لألف������راد، ما أدى إل������ى زيادة غير مس������بوقة في 
القروض الشخصية واالستهاكية تفوق الزيادة في القروض 
املصرفية األخرى خال الس������نوات املاضية. وبعض القروض 
االس������تهاكية اجته لتمويل االس������تهاك املظه������ري، وبعضها 
ملواكبة االرتفاع امللموس في تكاليف املعيشة، في حني تسرب 
جانب من هذه القروض إلى أس������واق األسهم والعقار. ورغم 
محاذير التوسع الزائد في منح القروض االستهاكية وأخطار 
تداعياتها على املشهد االجتماعي والثقافي اخلليجي؛ إاّل أن 
بعض ال������دول اخلليجية مثل اإلمارات وقطر س������محت برفع 
سقف القروض االستهاكية والعقارية)37( بهدف التخلص من 

السيولة الزائدة )الفوائض النقدية في البنوك(.

ه������ذا، وقد اتبعت الس������لطات النقدي������ة اخلليجية خال 
الس������نوات األخيرة معايير مختلفة لترش������يد من������و القروض 
وبخاصة الش������خصية منها. وبعض ه������ذه املعايير يهدف إلى 
زي������ادة متطلبات االحتياطي لدى البن������وك كما هو احلال في 
الس������عودية وقط������ر، وبعضها األخر يتعلق بتعليمات مش������ددة 
بضرورة التقيد بسقف لإلقراض، بلغ 80 % من حجم الودائع، 

)اجلدول رقم 2 – 12(
املؤشرات الرئيسية للقطاع املصرفي في دول مجلس التعاون اخلليجي

خالل عامي 2006 و 2007
)القيمة: باملليار دوالر أمريكي(

دول مجلس التعاون
الودائـــعالقروضاألصول

200620072006200720062007

236335.8140.4196.9152.1196.2اإلمارات

187.3245.830.2402734البحرين

229.6286.7129.8154.1157.7191.4السعودية

18.925.612.215.812.216.2عمان

52.281.328.244.233.145.9قطر

93129.755.679.661.979.1الكويت

8171105368.2530.6444562.8اإلجمالـي

املصدر- بيانات احتاد املصارف العربية، منشورة على هامش انعقاد املؤمتر املصرفي العربي الثامن عام 2008، في القاهرة 6 – 7 أبريل 2008، جريدة القبس 
)الكويت( بتاريخ 3 أبريل 2008.
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وهو أحد املعايير املعتمدة لدى بنك الكويت املركزي.

وتشير البيانات املتاحة في )اجلدول 2 - 13( إلى ارتفاع 
نس������بة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون مجتمعة 
إل������ى 82.9 % عام 2006، و 94.3 % ع������ام 2007. وعلى 

)اجلدول 2 – 13(
نسبة القروض إلى الودائع  

في دول مجلس التعاون، خالل 2006  و  2007
)نسبة مئوية(

)اجلدول رقم 2 – 14(
الشركات و املصارف املدرجة في أسواق املال اخلليجية 2007 

20062007دول مجلس التعاون

100.3 %92.3 %اإلمارات

117.6 %111.8 %البحرين

80.5 %82.3 %السعودية

97.5 %100 %عمان

96.3 %85.2 %قطر

100.6 %89.8 %الكويت

94.3 %82.9 %اإلجمالــي

                    أسواق املال

بيانات اإلدراج
جميع أسواق الكويتالدوحةمسقطالسعوديةالبحريندبيأبوظبي

املال اخلليجية

6446511116340199574عدد الشركات املدرجة
1511161059975عدد البنوك املدرجة

نسبة البنوك من إجمالي 
23.423.931.497.922.54.513.1الشركات املدرجة )%(

إجمالي القيمة السوقية 
1101223951926822131111)مليار دوالر(

القيمة السوقية للبنوك 
35441515883755352)مليار دوالر(

نسبة القيمة السوقية 
للبنوك من إجمالي القيمة 

السوقية للسوق )%(
3236383029442632

املصدر: )اجلدول 2 – 12(

املصدر- وكالة التصنيف االئتماني العاملية )موديز(؛ »القطاع املصرفي في دول مجلس التعاون اخلليجي أسئلة وأجوبة عن اإلدراج في أسواق املال وفرص 
االندماج«، تقرير منشور في جريدة القبس )الكويت( بتاريخ 6 أبريل 2008.

صعيد ال������دول اخلليجية فرادى، تراوحت هذه النس������بة عام 
2007 بني 80.5 % في السعودية و 117.6 % في البحرين 
)اجلدول 2 - 13(. وتبدو الفوارق جلية بني نس������ب القروض 
إل������ى الودائع ف������ي دول مجلس التعاون )اجل������دول 2 – 13(، 
ونظيراتها في الدول العربية األخرى التي تتدنى فيها النسب 
كثي������راً لتصل إلى 31.3 % في اليم������ن، 57.6 % في مصر، 

و69.8 % في املغرب)38(.

وم������ن ناحية أخرى، ليس هناك من ش������ك في أن القطاع 
املصرفي اخلليجي، قد تأثر سلباً بحالة عدم االستقرار التي 
تشوب بيئة االس������تثمار في معظم دول مجلس التعاون، فعلى 
سبيل املثال، تأثر صافي أرباح البنوك السعودية خال األشهر 
التسعة األولى من عام 2008 سلبياً بخسائر االستثمار وتراجع 
عموالت الوس������اطة املالية، األمر ال������ذي أدى إلى تراجع أرباح 
البنوك املدرجة في البورص������ة بنحو 2 % عن الفترة املماثلة 
من العام الس������ابق. بينما حققت البنوك القطرية املدرجة في 
س������وق الدوحة لألوراق املالية من������واً في أرباحها خال الفترة 
نفس������ها بلغ 34 % على أساس س������نوي، وارتفعت أرباح بنوك 
س������لطنة عمان مبا نس������بته 38 % كما متكنت بنوك البحرين 
من جتاوز اخلس������ائر املعلنة في ع������ام 2007، التي كانت قد 
جنمت عن أزمة الرهن العقاري بتسجيلها أداًء متميزاً خال 
ع������ام 2008. أما بخص������وص البنوك الكويتية، فقد س������جلت 
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خال األشهر التسعة األولى من عام 2008 منواً في أرباحها 
بل���غ 14 % على أساس س������نوي. وقد جاء هذا األداء املتميز 

مدعوماً بالنمو القوي في الودائع والقروض)39(.

ثالثًا- املصارف املدرجة في أسواق املال اخلليجية:
يعتبر قطاع املصارف أب������رز القطاعات التي تنتمي إليها 
مختلف الش������ركات املس������اهمة املدرجة في األس������واق املالية 
اخلليجي������ة. ويس������تخلص من الدراس������ة التي أجرته������ا وكالة 
التصني������ف االئتماني “موديز”)40( ح������ول 75 بنكاً مدرجاً في 
هذه األس������واق )اجل������دول 2 – 14( أن املص������ارف اخلليجية 
تس������تحوذ على جانب كبير من إجمالي القيمة الرأس������مالية 
السوقية حيث ناهزت حصة املصارف 352 مليار دوالر، أي 
ما نس������بته 32 % من إجمالي القيمة السوقية ألسواق املال 
الس������بع في نهاية عام 2007، أو ما يع������ادل نحو 44 % من 
قيمة الناجت احمللي اإلجمالي االسمي لدول مجلس التعاون.

ويتب������ني من )اجل������دول 2 – 14( أن البحرين حتظى بأكبر 
عدد م������ن املصارف املدرجة بواق������ع 16 مصرفاً من أصل 51 
شركة بحرينية مدرجة، وبنسبة 31.4 % من إجمالي الشركات 
املدرجة. بينم������ا حتظى عمان بأقل ع������دد للمصارف املدرجة 
بحدود 5 مصارف من أصل 63 ش������ركة عمانية مدرجة وبنسبة 
7.9 % من إجمالي الشركات املدرجة في األسواق اخلليجية.

رابعـــًا-  تأثيـــر أزمـــة الرهون العقاريـــة على املصارف 
اخلليجية:

إن انكشاف مصارف دول مجلس التعاون على أزمة الرهن 
العقاري األمريكي وأدواته املالية يعتبر محدوداً. فمعظم هذه 
املصارف غير منخرطة كثيراً في مثل هذه األدوات. وبحس������ب 
 Standard and اس������تطاع أجرته وكالة التصنيف االئتماني
Poors ؛ فإن مجموع اس������تثمارات مص������ارف املنطقة العربية 
بصف������ة عامة في س������ندات الره������ن العق������اري ذات التصنيف 
االئتمان������ي املنخف������ض، ال تزيد عن 1 % م������ن مجموع أصول 
هذه املصارف)41( حيث تتركز غالبية اس������تثماراتها في أدوات 

.AA أو AAA ومشتقات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد

وقد أشار تقرير ملجلة MEED االقتصادية املتخصصة)42(؛ 
أنه في أواخر ع������ام 2007، بدأت البنوك املركزية اخلليجية 
في االتصال مبؤسس������ات متويل ومصارف خاضعة لرقابتها، 
كي تستكش������ف وتتعرف على مستويات تعامل تلك املؤسسات 
مع األص������ول التي تأثرت باالنهيار احلاد الذي اجتاح س������وق 
االئتم������ان العق������اري األمريكي. وبعد أن مت حصر اخلس������ائر 

االئتماني������ة، اتضح أنه������ا أصابت عدداً مح������دوداً من البنوك 
واملؤسس������ات املالية، وأن قيمتها اإلجمالية لم تتجاوز ملياري 
دوالر أمريك������ي، كما اتضح أن املص������ارف التي تكبدت اجلزء 
األكبر من اخلس������ائر )حوالي 1.5 مليار دوالر( هي مصارف 
تتخذ من البحرين مقراً لها، ويجمعها تشابه واضح من حيث 

هيكل امللكية وأسلوب العمل.

وترجع أس������باب محدودية تأثر املصارف واملؤسسات املالية 
والشركات اخلليجية بأزمة الرهون العقارية األمريكية إلى)43(:

1 - حجم السيولة الكبير لدول التعاون مع احلساب اجلاري 
والفوائض املالية س������يحمي اقتص������ادات هذه الدول من 

أزمة الرهون.

2 - أظهرت أس������واق دول مجل������س التعاون ترابطها املنخفض 
مع التطورات في أسواق املال العاملية، بالنظر إلى حتكم 

مستثمري مبيعات التجزئة احملليني في هذه األسواق.

3 - لدى األس������واق اخلليجية مس������توى منخف������ض في ملكية 
املؤسس������ات الغربية، وبالتالي فه������ي مبعزل عن تدفقات 

وتأثيرات صناديق األسواق الناشئة العامة.

وعلى الرغم مما س������بق ذكره، فإن اآلثار غير املباش������رة 
ألزمة الرهون العقارية ستزيد التوجه نحو زيادة رؤوس أموال 

البنوك واملؤسسات والهيئات االستثمارية.

  واملاحظ مما س������بق بيانه، أن اقتصادات دول مجلس 
التعاون لم تتأثر كثيراً بأزمة الرهن العقاري، حيث اقتصرت 
آثاره������ا على عدد مح������دود من البنوك، وبدرج������ات ال تعتبر 
حرج������ة، بحي������ث أمكن، عل������ى ما يب������دو، احتواؤه������ا. إال أن 
تداعي������ات األزمة املالية العاملية الت������ي انفجرت في منتصف 
سبتمبر 2008، امتدت لتشمل معظم اقتصادات دول مجلس 
التع������اون، وذلك نتيج������ة ملجموعة عوام������ل، أهمها: انخفاض 
أس������عار النفط، وتضرر قطاعات التصدير والنقل والتخزين 
والسياحة، وتذبذب أس������عار صرف العمات، وعبء الديون 
غير املصرفية الذي تعاني منه شركات وحكومات، وتصحيح 
األس������عار في القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدالت 

التداول في البورصات اخلليجية)44(.

خامسًا- املصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية السمحاء:

1 - انتشار املصارف اإلسالمية في البلدان اخلليجية وغيرها:
ش������هدت الصناعة املصرفية اإلسامية منواً سريعاً على 
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امتداد العقود األربعة املاضية، حيث بدأت مبصرف إسامي 
واحد، بينما تشمل ش������بكتها حالياً قرابة 300 من املصارف 
واملؤسسات املالية اإلس������امية العاملة في أكثر من 60 دولة 
في القارات اخلمس. ويتركز ما نس������بته 40 % من املصارف 

اإلسامية في دول مجلس التعاون.

وف������ي نهاية عام 2006، بلغت قيم������ة إجمالي موجودات 
املص������ارف اإلس������امية في العال������م نحو 600 ملي������ار دوالر، 
وه������ي تنمو مبعدل س������نوي يتراوح ما ب������ني 15 % و 20 % 
في املتوس������ط. تضاف إلى ذلك النوافذ اإلس������امية التابعة 
للمص������ارف التقليدية والتي يبل������غ مجموع أصولها نحو 230 
مليار دوالر، وصناديق االس������تثمار اإلسامي التي بلغ عددها 
نحو 500 صندوق في نهاية ش������هر مارس 2007 ويتوقع أن 

يصل عددها)45( إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010.

ويعزى منو القطاع املصرفي اإلس������امي مبعدالت تفوق 
معدالت منو املصارف التقليدية بش������كل أساس������ي إلى رغبة 
أع������داد متزايدة من األف������راد بإجراء معاماته������م املصرفية 
حس������ب الشريعة اإلس������امية الس������محاء، والس������يما بعد أن 
قام������ت املص������ارف اإلس������امية بتطوي������ر خدم������ات التجزئة، 
ودخلت مجاالت جديدة مثل الرهون������ات العقارية، وخدمات 
متويل األفراد واملس������اكن، وأصبحت تهتم بتحديد احتياجات 
عمائها، وتبتكر خدمات تلبي متطلباتهم املختلفة كما تفعل 
البنوك التقليدية، مع اإلش������ارة هنا إل������ى أن عميل املصارف 

اإلس������امية أكثر والًء لبنكه اإلس������امي وذلك ألسباب دينية 
واجتماعية ومالية.

وبدا واضحاً في الس������نوات املاضي������ة، وفي ضوء نتائج 
دراس������ات عدي������دة، أن الطل������ب على اخلدم������ات املصرفية 
املتوافقة مع الش������ريعة اإلس������امية كبير ج������داً في الدول 
اخلليجية واإلس������امية، ب������ل وفي غيرها م������ن الدول التي 
تتواج������د فيها جاليات عربية وإس������امية كبي������رة. لذا باتت 
ظاهرة التوس������ع اإلقليمي والدولي سواء للمؤسسات املالية 
اإلس������امية احمللية أو املؤسسات التقليدية العاملية الكبرى 
هدف������اً لنيل أكبر حصة من س������وق الصيرفة اإلس������امية، 
مثال ذلك: بيت التمويل الكويتي الذي أس������س “بيتك” في 
ماليزي������ا، وبيت األوراق املالية التي توس������عت في بريطانيا، 
وبنك دبي اإلس������امي الذي اختار باكس������تان للتوسع فيها، 
وبنك الراجحي في ماليزيا. وأقدمت املؤسسات التقليدية 
العاملي������ة مث������ل HSBC بفت������ح نوافذ إس������امية في كل من 
اإلمارات والسعودية وباكستان وسنغافورة وبروناي والكويت 

واندونيسيا وماليزيا وبنغاديش.

وعلى صعيد متصل، أصبحت ظاهرة حتول املؤسس������ات 
املالية التقليدية إلى إس������امية ش������ائعة مؤخراً؛ ففي الكويت 
أعل������ن البنك التج������اري الكويتي مؤخ������راً نيته ع������ن التحول 
للعم������ل املالي اإلس������امي، كذلك فعل بنك الكويت والش������رق 
األوس������ط. وكان قد س������بقهما إلى ذلك بنك الكويت الدولي 

)اجلدول 2 – 15(
املصارف التقليدية املتحولة إلسالمية في دول مجلس التعاون اخلليجي

املصارفالبلدالسنة

البنك التجاري الكويتي: أعلن نيته التحولالكويت2008

بنك الكويت والشرق األوسط: أعلن نيته التحول، وباشر اإلجراءاتالكويت2008

بن��ك دب��ياإلمارات2007

بنك الكويت الدولي )البنك العقاري سابقاً(الكويت2007

بنك اجلزيرةالسعودية2006

بنك الشارقة الوطنياإلمارات2005

البنك التجاري الوطنيالسعودية2004

املصدر- مركز خدمة معلومات التمويل اإلسامي IFIS عن جريدة القبس )الكويت( 16 مارس 2008.
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)البن������ك العقاري س������ابقاً(. ويبلغ عدد املص������ارف التقليدية 
املتحولة إلس������امية في دول مجلس التعاون اخلليجي خمسة 
مصارف؛ هي: بنك دبي، بنك الش������ارقة الوطني الذي أصبح 
بنك الشارقة اإلسامي في اإلمارات العربية املتحدة، البنك 
التجاري الوطني وبنك اجلزيرة في السعودية، إلى جانب بنك 

الكويت الدولي في الكويت )اجلدول 2 – 15(.

التقليديـــة  املصـــارف  بـــني  املقارنـــة  مؤشـــرات   -  2
واملصارف اإلسالمية:

تكشف بيانات )اجلدول 2 – 16(، أن املصارف اإلسامية 
اخلليجي������ة اس������تطاعت أن ترفع حجم أصوله������ا خال الفترة 
2004 – 2006 بنس������بة 88.9 %، ف������ي مقاب������ل زيادة حجم 

أص������ول املصارف التقليدية اخلليجية بنس������بة 55.8 % خال 
الفترة نفسها. وبلغ حجم أصول املصارف اخلليجية اإلسامية 
– حس������ب بيانات معهد الدراس������ات املصرفية بالكويت – نحو 
102 ملي������ار دوالر في نهاية ع������ام 2006 )اجلدول 2 – 16(، 
بينما بلغ حجم أصول املصارف ومؤسسات التمويل اإلسامية 
اخلليجية حوالي 126 مليار دوالر )اجلدول 2 – 17( أو نحو 
25 % من إجمالي أصول قطاع املصارف واملؤسس������ات املالية 
اإلسامية على مستوى العالم، وذلك وفق ما توصل إليه تقرير 
وكالة التقييم االئتماني العاملية “موديز”، الذي غطى أداء 23 

بنكاً ومؤسسة مالية إسامية في دول مجلس التعاون.

ويتب������ني من )اجل������دول 2 – 17( أن مصرف الراجحي 

)اجلدول 2 – 16(
بعض مؤشرات املقارنة بني املصارف اخلليجية التقليدية

واملصارف اخلليجية اإلسالمية للفترة 2004 – 2006
     )القيمة مليار دوالر(

نوعية البيــــــــــان
200420052006املصارف

األصول
362450564تقليدية

5475102إسالمية

الودائع
288346436تقليدية

415467إسالمية

صافي األرباح
91416تقليدية

134إسالمية

حقوق املساهمني
446272تقليدية

71116إسالمية

%ROA العائد على األصول
2.413.122.81تقليدية

2.583.613.80إسالمية

%ROE العائد على حقوق املساهمني
19.7422.6022.08تقليدية

21.4724.4623.76إسالمية

حقوق املساهمني إلى إجمالي األصول
12.2113.8012.72تقليدية

11.9914.7716إسالمية

ماحظة: مت التقريب ألقرب رقم صحيح بالنسبة للقيم املطلقة. والبيانات تغطي أنشطة املصارف اإلسامية القائمة، وال تشمل نشاط النوافذ اإلسامية لدى 
البنوك التقليدية.

 Source: Institute of Banking Studies, Gcc Banks, Financial Report; Comparison of Conventional Banks Vs Islamic Banks: By
 Major Indicators of Size anal By Major Ratios (Kuwait,2008).
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)اجلدول 2 – 17(
أصول املصارف واملؤسسات املالية اخلليجية

ومنوذج عملها، 2006 
)القيمة مليار دوالر(

املصارف واملؤسسات 
منوذجالدولةاملالية

األصول العمل

املصارف اإلماراتأبوظبي اإلسالمي
9.9لألفراد

28.1لألفرادالسعوديةالراجحي
7.6جتاريالبحرينالبركة

1.4متخصصاإلماراتأم��الك
2.7استثماريالبحرينأركابيتا

1.2جتاريالبحرينالبحرين اإلسالمي

املصارف السعوديةالب��الد
3لألفراد

4.2جتاريالسعوديةاجلزيرة
1.8جتاريالكويتبوبيان

1.5جتارياإلماراتمصرف دبي
17.6جتارياإلماراتدبي اإلسالمي

املصارف اإلماراتاإلمارات اإلسالمي
2.9لألفراد

بيت التمويل 
1.5استثماريالبحريناخلليجي

23.1جتاريالكويتبيت التمويل الكويتي
2.9متخصصالكويتالكويت الدولي
1.2جتاريقطرمصرف الريان

قطر اإلسالمي 
2.3جتاريقطرالدولي

4.1جتاريقطرقطر اإلسالمي
1.7جتاريالبحرينشامل البحرين

2.1جتارياإلماراتالشارقة اإلسالمي
0.9متخصصاإلماراتمتويل

3.9استثماريالكويتدار االستثمار
0.3استثماريالبحرينيونيكورن

126--اإلجمالي

املصدر- وكالة التقييم االئتماني العاملية )موديز(، منشور في جريدة اخلليج 
 )الشارقة( بتاريخ 11 مارس 2008.

للصيرفة واالس������تثمار يحظ������ى بأعلى قيم������ة أصول تفوق 
28 ملي������ار دوالر، يليه بيت التموي������ل الكويتي )23 ملياراً(، 
ثم بنك دبي اإلس������امي )17.6 ملي������اراً(. والبنوك الثاثة 
تستحوذ على ما نسبته 55 % من إجمالي أصول املصارف 

واملؤسسات املالية اإلسامية في دول مجلس التعاون.

وياح�����������ظ م������ن )اجل������دول 2 – 16( ارتف��������اع حقوق 
املساهمني في املصارف اإلسامية بنسبة 128.6 % مقابل 
63.6 % للمصارف التقليدية خال الفترة 2004 – 2006. 
وحسب تقديرات احتاد املصارف العربية)46(، ارتفعت قيمة 
حقوق املس������اهمني ف������ي املصارف اإلس������امية عام 2007 
إل������ى ما يقارب ب������� 30 مليار دوالر، ما يش������ير إلى مواصلة 
املصارف اإلس������امية تعزيز قواعدها الرأسمالية ملمارسة 
نشاطها وتلبية الطلب املتزايد على خدماتها. وخال الفترة 
ذاتها، ارتفعت قيم������ة الودائ���������ع في املصارف اإلس������امية 
بنح������و 63.4 % مقابل 51.4 % للمصارف التقليدية، كما 
ارتفع صافي أرباح البنوك اإلس������امية بنس������ب�������ة 300 % 
مقابل 77.8 % للتقليدية. وتعزى أهم أسباب تفوق البنوك 
اإلسامية على التقليدية في ارتفاع هوامش الربحية؛ إلى 
أن عماء البنوك اإلس������امية أقل حساس������ية جتاه السعر 
بشكل عام من عماء البنوك التقليدية، خصوصاً أن لديهم 
وجهة نظ������ر جتارية جتاه احتياجاته������م املصرفية والدينية 
أيض������اً، فضًا عن أن البنوك اإلس������امية تعم������ل في بيئة 

مصرفية أقل تنافسية من بيئة املصارف التقليدية)47(.

ورغ������م النظرة العامة املتفائلة جت������اه القطاع املصرفي 
اإلسامي كما تعكس������ها املؤشرات األساسية السابقة؛ فإن 
بع������ض العوائق أمام منو هذه املص������ارف ما زالت موجودة، 
ومنه������ا)48(: أن كثيراً من املصارف اإلس������امية تصنف في 
فئة مصارف صغي������رة احلجم مقارنة باملصارف التقليدية، 
وأن عملي������ة تصمي������م وتطوي������ر املنتج������ات واألدوات املالية 
واملصرفي������ة املتوافقة مع الش������ريعة اإلس������امية تعد أكثر 
صعوبة م������ن مثيلتها لدى املص������ارف التقليدية. كذلك فإن 
املصارف اإلس������امية على مس������توى العالم لم تتوصل بعد 
إل������ى إيجاد جه������ة تنظيمية واحدة منوطة باإلش������راف على 
املصارف اإلسامية، إضافة إلى وجود مجموعة من القيود 
املفروضة على العدي������د من العمليات املصرفية، مثل: عدم 
الس������ماح بالتحوط ضد انخفاض قيم������ة األصول، وضعف 
جوانب الش������فافية واإلفصاح املالي قياس������اً مب������ا هو عليه 

احلال في املصارف التقليدية.
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الفصل الرابـع

قطـــــاع التأمــــني

تقديـــم:
يعــــد قطــــاع التأمني من أكثر القطاعــــات التي بدأت 
تشــــهد اهتمامــــًا متزايــــدًا مــــن دول مجلــــس التعــــاون 
اخلليجــــي خــــالل الســــنوات األخيــــرة. ويأتــــي ذلــــك في 
إطار ما ميثله هذا القطاع من أهمية في ظل املعطيات 
االقتصاديــــة احلالية املتمثلــــة بتوافر الســــيولة، وزيادة 
حجــــم االســــتثمارات، وارتفــــاع حجم مشــــروعات البنية 
التحتية ومشروعات النفط والبتروكيماويات، باإلضافة 
إلــــى حجــــم النشــــاطني العمرانــــي والعقاري فــــي أغلب 
دول مجلــــس التعــــاون، بحيــــث وصل حجم املشــــروعات 
املخطط لها فــــي دول املجلس إلى حوالي 1.8 تريليون 
دوالر. فاتساع نطاق التأمني وشموله معظم املشروعات 
الســــابقة؛ من شــــأنه أن يســــاهم في التخفيف من حدة 
اآلثار السلبية التي قد تتعرض لها املشروعات التنموية 

التي تتسم بارتفاع درجة املخاطرة.

أواًل-  مؤشـــرات تطور قطاع التأمني في دول مجلس 
التعاون:

انعكس اهتمام دول مجلس التعاون بتنمية قطاع التأمني 
خال الس������نوات األخيرة على ارتفاع القيمة اإلجمالية لسوق 
التأم������ني في هذه الدول من 5.1 مليار دوالر عام 2006 إلى 
6.7 ملي������اراً عام 2007، ويتوقع ارتفاعها إلى 20 مليار دوالر 
خال السنوات العشر القادمة)49(. وبالرغم من ذلك، ما زالت 
أسواق التأمني في دول مجلس التعاون، تعتبر من أكثر األسواق 
تواضعاً في العالم مبعيار نسبة األقساط التأمينية إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي، واعتباره مؤش������راً التساع الرقعة التأمينية، 
حيث بلغت هذه النسبة 1 % كمتوسط لدول مجلس التعاون 

مجتمعة، لكنها تتفاوت ب������ني دولة وأخرى. وحتظى البحرين 
بأعلى نسبة بواقع 2.2 %، تليها اإلمارات )1.7 %(، ثم قطر 
وعمان )1.1 % لكل منهما(، فالكويت )0.8 %(، والسعودية 
)0.5 %(. بينم������ا ترتف������ع النس������بة املقابلة إل������ى 2.7 % في 
األسواق الناشئة و 9.2 % في الدول الصناعية املتقدمة)50(. 
وفي االجتاه ذاته، ال يزيد نصيب الفرد من أقس������اط التأمني 
عن 55 دوالراً كمتوس������ط لدول مجل������س التعاون، مقارنة مع 
76.6 دوالراً في األسواق الناشئة، و 3200 دوالراً في الدول 

الصناعية املتقدمة)51(.

ومع ذلك، توصلت وكالة )موديز( للتصنيف االئتماني في 
دراس������ة لها، إلى أنه بالرغم من صغر حجم أس������واق التأمني 
اخلليجي؛ فإن معدالت منو أقساط التأمني في دول مجلس 
التعاون جتاوزت بكثير تلك املس������جلة عاملياً خال الس������نوات 
األخيرة. ومن املتوقع، أن يستمر هذا االجتاه خال السنوات 
القليل������ة القادمة على خلفية ارتف������اع نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي، وزيادة وعي األفراد جتاه املنافع التي تترتب 
على التأمني، واإلجراءات احلكومية حلماية األفراد من خال 

توفير غطاء التأمينات االجتماعية والتقاعدية)52(.

ثانيًا-  التأمني التكافلــي:
يعتقد بعض املس������لمني أن التأمني “حرام”. وينطبق هذا 
االعتقاد بشكل خاص على تأمني احلماية واالدخار )املعروف 
بالتأمني على احلياة(، وأن التأمني التقليدي )التجاري( يحتوي 
على عناصر غير مقبولة لدى املسلمني. من هنا ُصمم التأمني 
التكافل������ي* ليوفر نفس املزايا التي يوفرها التأمني التقليدي 
ولكن بطريقة تتوافق مع الشريعة اإلسامية السمحاء. لذلك 
يُتوقع أن يزيد الطلب على التأمني التكافلي خال الس������نوات 

* كلمة )تكافل( في اللغة العربية تعني التضامن أو ضمان األشخاص لبعضهم البعض، وفي هذه احلالة تعبر الكلمة أيضاً عن ضمان االلتزام بأحكام الشريعة اإلسامية. 
وأح������كام الش������ريعة هي اإلطار القانوني الناظم ألمور العمل واحلياة العامة واخلاصة بالنس������بة إلى األش������خاص الذين يعيش������ون في ظل نظ������ام قانوني قائم على املبادئ 
اإلس������امية، وحتى للمس������لمني امللتزمني الذين يعيشون خارج البلدان اإلسامية. وتؤثر أحكام ومبادئ الشريعة في الكثير جداً من جوانب احلياة اليومية للناس، بدءاً من 

السياسة واالقتصاد والعمليات املصرفية واألعمال التجارية والعقود، وحتى األسرة واحلياة الزوجية والنظافة الشخصية واألمور االجتماعية.
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العشر القادمة مع منو عدد السكان، وعندما يصبح استخدام 
التأمني التكافلي ومنتجات مالية أخرى مقبولة ثقافياً. وهذا 
يتطلب م������ن القائمني على قطاع التأم������ني التكافلي في دول 
مجل������س التعاون إعداد برامج ودورات تثقيفية من أجل إقناع 
س������كان دول املجلس، وغالبيتهم العظمى من املسلمني، بقبول 

منتجات التأمني التكافلي ومميزاتها)53(.

وعلى الرغم من أن قط������اع التأمني التكافلي يعد حديث 
النشأة نسبياً مقارنة بقطاع التأمني في دول املنطقة العربية، 
إال أن األول ينمو بوتيرة متسارعة مقارنة بوتيرة منو الثاني.

فقطاع التأمني التكافلي ينمو بنسبة تفوق 20 % سنوياً 
ف������ي دول املنطقة، ب������ل وترتفع إلى 40 % ف������ي دول مجلس 
التع������اون)54(، بينما ال يتج������اوز معدل النمو الس������نوي لقطاع 
التأم������ني التقلي������دي 5.2 %. ويعزو اخلبراء أس������باب الطلب 
املتزايد باطراد على التأمني التكافلي، إلى أن املنطقة تشهد 
إقباالً واس������عاً من العماء على احلل������ول املالية املتوافقة مع 
أحكام الش������ريعة اإلس������امية العتبارات دينية، وألن بعضها 
يعم������ل على تقلي������ل املخاطر وذل������ك من خال س������يادة مبدأ 
املش������اركة في األرباح واخلس������ائر، أي أنه يوفر حماية أفضل 

للعماء مقارنة مع التأمني التقليدي.

وقدرت دراسة لش������ركة KPMG قيمة التأمني التكافلي 
اإلسامي في العالم بأكثر من ثاثة مليارات دوالر، وهي ناجت 
ألنشطة 133 شركة تأمني تكافلي في العالم، 59 منها في دول 
مجلس التعاون)55(. وحس������ب تقديرات تقرير التكافل الدولي 
األول 2008 الصادر عن ش������ركة ارنس������ت ويونغ)56(؛ تش������كل 
دول مجل������س التعاون اخلليجي أهم س������وق تكافلي في العالم 
مبس������اهمات جتاوزت مليار دوالر أمريكي، مقابل مساهمات 
دولية تقدر مبلياري دوالر عام 2006. ويشكل التكافل العام، 
الذي يضم احلوادث املتنوعة والتكافل العقاري، حوالي نصف 

أنشطة التكافل على املستوى اإلقليمي والعاملي.

ويتوقع تقرير )ارنست ويونغ( ارتفاع مساهمات التكافل 
العاملية إلى أكثر من 4.3 مليار دوالر عام 2010، واحملافظة 
على معدل منو س������نوي ألنشطة التكافل بنسبة 20 %. وفي 
ظل معدالت النمو احلالية، تش������ير التقديرات إلى أن صناعة 
التكافل ستحقق حوالي 10 – 15 مليار دوالر خال السنوات 
العش������ر القادمة، وخاصة بعد أن تتم معاجلة بعض املعوقات 
مثل: ضعف املاءة املالية لكثير من شركات التأمني التكافلي 
وكث������رة عددها، ومحدودي������ة قدرة إعادة التأم������ني التكافلي، 

حيث ال يوجد في العالم س������وى خمس ش������ركات إعادة تأمني 
تكافلي.

ثالثـــًا-  حتديـــات قطـــاع التأمـــني فـــي دول مجلـــس 
التعاون:

يواج������ه قطاع التأم������ني، بش������قيه التقلي������دي والتكافلي، 
حتديات عديدة خال الس������نوات القليلة القادمة. ويستطيع 
ه������ذا القطاع، من خال مواجهة ه������ذه التحديات وجتاوزها 
وحتويل تأثيراتها السلبية إلى ايجابية، أن ينطلق في نشاطاته 
إلى آفاق أرحب وأوسع، ويرتقي بأدائه إلى مصاف األسواق 
الناش������ئة كمرحلة أولى، تؤهل������ه لانطاق الحقاً إلى مصاف 

أسواق البلدان الصناعية واملتقدمة.

وميكن تلخيص هذه التحديات كما يلي:

أ - تفاوت درجات تطور البنية التشريعية التي حتكم صناعة 
التأمني بني دولة وأخرى. فبعض التش������ريعات السائدة 
في بع������ض دول املجلس متخلفة وقدمي������ة، وبعض هذه 
الدول ال يوجد لديها تشريعات للتأمني أصًا. واملهم أن 
بعض هذه الدول كاإلمارات بذلت في السنوات األخيرة 
جهوداً مكثفة لتطوير التش������ريعات التأمينية، فأصدرت 
قانون رقم 6 لسنة 2007 واملتعلق بإنشاء هيئة للتأمني، 
وفي ديس������مبر 2006 أصدرت قرار تنظيم مهنة وسطاء 

التأمني.

ب -  توصلت دراس������ة لش������ركة “بوزالن هاملت������ون” أن هناك 
نقصاً كبيراً في عمليات الرقابة على ش������ركات التأمني 
في دول مجلس التعاون. وتتفاوت فعالية هذه العمليات 
ب������ني بلد وآخ������ر، حي������ث جل������أت الس������عودية والبحرين 
واإلمارات وس������لطنة عمان إلى تطوي������ر أنظمة الرقابة 
القائمة على تقييس املخاطر ومراقبتها باعتماد املعايير 
العاملية املطبق������ة من قبل هيئة خب������راء التأمني العاملية 
IAIS بينم������ا هناك دول أخرى كالكويت وقطر لم تطور 
مثل ه������ذه األنظمة. واملطلوب ف������ي كل األحوال، تطوير 
أجهزة الرقابة على شركات التأمني وفصلها عن الدوائر 
احلكومية التقليدية إلضفاء املزيد من املصداقية واملهنية 

واملرونة والفاعلية على أطر الرقابة)57(.

ج- عدم قدرة شركات التأمني احمللية على منافسة نظيراتها 
األجنبية التي دخلت أسواق دول مجلس التعاون بقوة في 
ظل حترير القطاع املالي في معظم هذه الدول. ويرجع 
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ذلك لعدة أس������باب أهمها صغر حجم ش������ركات التأمني 
اخلليجي������ة، إذ أن نح������و 80 % منها تصنف متوس������طة 
أو صغيرة احلجم، وعدم اس������تخدامها للتقانة احلديثة 
املتطورة في إجن������از أعمالها، فضًا عن ضعف ماءتها 
املالية الناجتة عن صغر حجم رؤوس أموال معظم هذه 

الشركات.

د- ع������دم توافر األيدي العاملة اخلليجية املدربة واملتخصصة 
باألنش������طة التأمينية، وابتعاد الكثير من اخلليجيني عن 
العمل في قطاع التأمني نتيجة العتقاد هؤالء أنه نشاط 
مح������رم دينياً، وخاصة بالنس������بة ألنش������طة التأمني على 
احلي������اة. وهذا يفرض على معظ������م دول املجلس إعداد 
برامج تثقيفية وتوعوية لرفع مس������توى الوعي التأميني 

لألف������راد، وتنظي������م برامج تدريبي������ة متخصصة بتطوير 
وابت������كار املنتجات التأمينية وإدارة املخاطر والتس������عير، 
وذلك لزيادة املهارات واخلبرات التأمينية اخلليجية كماً 

وكيفاً.

هـ- من ضمن التحديات التي تواجه صناعة التأمني التكافلي 
محلي������اً، أنه������ا ال تزال  في مراحل التطوي������ر، كما أنه ال 
توج������د إدارة ديناميكية ومحترفة في ش������ركات التكافل. 
ع������اوة على ذلك، تع������د رؤوس أموال ش������ركات التأمني 
التكافل������ي منخفضة، األمر ال������ذي يحد من قدرتها على 
ط������رح فئات مختلفة من التأمني. كذلك تفتقر ش������ركات 
التأم������ني التكافلي إلى تطوير املنتجات املبتكرة، وقنوات 

التوزيع الواسعة، وإجراء أنشطة البحوث والتطوير.
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الفصل اخلامس

أسواق األوراق املاليــة

تقديـــم:

تتفـــق جمهـــرة مـــن االقتصاديـــني، علـــى أن وجـــود نظام 
فعـــال لســـوق رأس املال؛ يعـــد واحدًا من أهم شـــروط النظام 
املالي الســـليم، ما يؤدي إلى تفعيل دور سوق رأس املال ضمن 
اخلدمـــات املاليـــة لضمـــان النمـــو لالقتصـــادات التـــي تتبنى 
اقتصـــاد الســـوق احلـــرة. كمـــا تعمل أســـواق املال، إلـــى جانب 
دورهـــا فـــي تعبئة املـــوارد، علـــى دعـــم االســـتقرار االقتصادي 
ومنـــو االقتصاد الكلي. وبإلقاء نظرة ســـريعة على التطورات 
التـــي شـــهدتها اقتصـــادات دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي 
خالل الســـنوات اخلمس املاضية، نكتشـــف أن سيولة األموال 
)الفوائـــض( الناجتـــة عـــن االرتفاع غير املســـبوق في أســـعار 
النفـــط، ومنـــو االقتصاد الكلـــي، أثرت مجتمعة على أســـواق 

املال في هذه االقتصادات أيضًا.

أواًل- أســـباب حتســـن أداء األســـهم اخلليجية خالل 
عام 2007:

ف������ي نهاية عام 2007، تنفس املس������تثمرون في أس������واق 
األس������هم اخلليجية الصعداء، بعد أن حققت مؤش������رات أداء 
األس������واق مكاس������ب متفاوتة، أس������همت في حتقيقها عوامل 
عديدة؛ تتقدمها جاذبية أسعار أسهم معظم الشركات املدرجة 
في هذه األسواق، بعد تعرضها إلى موجات تصحيح وتراجع 
في األس������عار، بدأت منذ أواخر عام 2005، واستمرت خال 
عام 2006 بكامله، ووصلت نهايتها في نهاية الربع األول عام 
2007. وكان م������ن املمكن أن يكون الوضع بالغ الس������وء، لوال 
أن أوض������اع املالية العامة في دول املجل������س كانت في أفضل 
حاالتها؛ وهذا ما بدا واضحاً من خال تأثر أس������واق األسهم 
اخلليجية إيجاباً باالرتفاع القياس������ي ألسعار النفط، ما أدى 
إلى توفير سيولة كبيرة، تدفق جزء منها على أسواق األسهم 
م������ن خال زي������ادة اإلنفاق احلكومي س������واء االس������تثماري أو 
االستهاكي. وعلى صعيد متصل، أدت االنخفاضات املتتالية 
لس������عر الفائدة على الودائع بالعم������ات احمللية – إثر خفض 

مجلس االحتياطي الفيديرالي األمريكي أس������عار الفائدة في 
محاولة منه للحد من اآلثار السلبية ألزمة الرهن العقاري – 
إلى حتول مودعني إلى أس������واق األس������هم بحثاً عن عائد أكبر 
مع حتمل مخاطر أعلى. وساهم انخفاض سعر الفائدة أيضاً 
في تراجع مماثل في تكلفة قروض املس������تثمرين واملضاربني 

في أسواق املال.

ويض������اف إل������ى ذلك تدف������ق االس������تثمارات األجنبية إلى 
أس������واق األس������هم اخلليجية بعد أن ملس املستثمرون األجانب 
اهتم������ام حكوم������ات دول مجل������س التعاون بتحقي������ق معدالت 
مرتفع������ة للنم������و االقتصادي، وعدم اعتم������اد هذه احلكومات 
ألية سياس������ات تهدف إلى كبح نش������اطات السوق، وامتناعها 
عن تكرار اخلطايا اجلسيمة مبحاولة التدخل املباشر لدعم 
أس������عار األس������هم أو دعم املتعاملني. وم������ن ناحية أخرى، كان 
ألزمة الرهون العقارية واالئتم������ان األمريكية، وما تاها من 
س������لبيات وتداعيات امتدت إلى معظم أسواق أوروبا وآسيا، 
تأثير واضح في تدفق االستثمارات األجنبية إلى أسواق دول 

املجلس.

وساهم ارتفاع مس������توى التضخم إلى مستويات قياسية 
ف������ي معظم اقتصادات دول مجلس التعاون، في تعزيز الطلب 
في أس������واقها املالي������ة بهدف احملافظة على القوة الش������رائية 

لألموال التي يدخرها املستثمرون. 

يبق������ى أن تأثي������ر العوامل س������الفة الذك������ر، يتفاوت من 
س������وق إلى أخرى، فمؤشر السوق العمانية جاء في الطليعة 
بارتفاعه بنس������بة 62 %، تاه سوق أبوظبي )52 %(، سوق 
دبي )44 %(، الس������وق الس������عودي )41 %(، سوق الدوحة 
)34 %(، س������وق الكويت )25 %(، سوق البحرين )24 %( 
)اجلدول 2 - 18(. وسجلت هذه األسواق مجتمعة متوسط 
مع������دل منو بلغ 40.2 % خال عام 2007، مقارنة بحوالي 
 MSCI و 36.6 % ملؤش������ر ،S& P 500 4.2 % ملؤش������ر

لألسواق الناشئة)58(.
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)اجلدول 2 – 18(
املؤشرات الرئيسية ألسواق األوراق املالية اخلليجية خالل عامي 2006 و 2007

أسواق 
األوراق املالية 

اخلليجية

تاريخ 
تأسيس 
السوق

نسبة منو 
مؤشر السوق 

%

عدد األسهم 
 املتداولــة 

)مليار سهم(

قيمة األسهم 
املتداولة )مليار 
دوالر أمريكي(

القيمة 
 السوقية 

)مليار دوالر 
أمريكي(

القيمة 
السوقية إلى 
الناجت احمللي 
اإلجمالي%

مضاعف 
السعر إلى 
العائد )مرة(

عدد الشركات 
املدرجة

20062007200620072006200720062007200620072006200720062007
سوق أبوظبي 
51.711.352.119.247.780.7121.18411010.116.36064-200042.3لألوراق املالية

سوق دبي 
43.739.6105.394.7103.387138.218925612.116.54655- 200044.4املالي

سوق البحرين 
1999124.20.70.81.41.121.127133.515813.613.15051لألوراق املالية

سوق األسهم 
40.954.457.91403682.3326.951993.613816.223.286111- 198452.5السعودي

سوق مسقط 
198814.561.90.92.72.25.21323.136.457.613.914.7121125لألوراق املالية

سوق الدوحة 
3640غ . مغ . م34.32.43.420.629.96195.5115.7140.8- 199735.5لألوراق املالية

سوق الكويت 
24.737.670.459.6130.9141193.5142.8173.811.712180196- 198312لألوراق املالية

مجم����وع أسواق األوراق املالية 
579642غ . مغ . م147292.61600.71000.4730.71117.4102.1138.8اخلليجية

ماحظة: القيم السوقية في اجلدول تقل عن القيم السوقية التي تنشرها البورصات وشركات الوساطة، ألن صندوق النقد العربي حسب القيمة السوقية بطريقة 
فنية معقدة.

املصدر- صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق املالية العربية، النشرة  الفصلية، الربع الرابع، العدد 52، 2007.

وقد استدعت حركة تصحيح األسعار خال عام 2006 
بصفة خاصة، قيام معظم اجلهات املختصة في كافة أسواق 
األوراق املالية اخلليجية من هيئات الرقابة وإدارات لألسواق، 
العمل على تطوير األطر التش������ريعية، وتعزيز األطر الرقابية 
املناس������بة لتحس������ني أداء األسواق وأس������اليب عملها من أجل 
تعزيز ثقة املستثمرين وزيادة الوعي االستثماري لديهم؛ فكان 
العمل على تطوير املناخ االستثماري، وتشجيع دخول املستثمر 
األجنبي*، وحتس������ني ش������روط وإج������راءات اإلدراج، وتنظيم 
عمليات االكتتاب، واالرتقاء مبس������تويات اإلفصاح وحتس������ني 

الشفافية، وإلزام الشركات املدرجة بنشر املعلومات، واعتماد 
السياس������ات االقتصادية املناسبة. فعلى سبيل املثال، اتخذت 
معظ������م دول مجلس التعاون تدابير فيما يتعلق بالسياس������ات 
املالي������ة والنقدي������ة الهادفة إلى احتواء الضغ������وط التضخمية 
التي من شأنها التأثير سلباً على احلركة االقتصادية، وعلى 

نشاط وأداء أسواق األوراق املالية على حٍد سواء.

وش������ملت التدابير التي اتخذتها بعض أس������واق األس������هم 
اخلليجية لتطوير رفع مس������توى أدائه������ا إجراء تعديات على 

*  ص������در ف������ي الكوي������ت قانون يقضي بتخفيض ضريبة الدخل املفروضة على املؤسس������ات األجنبية العاملة على أرض الكويت من 55 % إلى 15 %. والش������ك أن مثل هذا 
اإلجراء سيس������اعد على جذب كم من االس������تثمارات املباشرة األجنبية إلى الباد؛ ألنه في ظل الوضع السابق، كان ارتفاع سعر الضريبة إلى 55 % يشكل عائقاً أساسياً 
أمام املس������تثمرين األجانب الراغبني باالس������تثمار في دولة الكويت. كذلك فإن القانون اجلديد يعفي أرباح الشركات األجنبية من تداول األسهم املسجلة في سوق الكويت 
لألوراق املالية من الضرائب، س������واء كانت هذه أرباح مباش������رة، أو مكاس������ب متأتية عن محافظ األوراق املالية. ولذلك، يتوقع االقتصاديون أن تس������تقطب الكويت خال 

السنوات القادمة الكثير من محافظ األوراق املالية واالستثمارية ملستثمرين أجانب.
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معايير اإلفصاح ع������ن البيانات املالية، وتطوير عمل مجالس 
إدارات الش������ركات املدرجة في األس������واق، وحتس������ني أنظمة 
التداول القائم������ة، واعتماد أنظمة ت������داول جديدة في بعض 
األس������واق، ووضع أس������س جديدة لتنظيم صفق������ات االندماج 
واالس������تحواذ املتعلقة بالش������ركات املدرجة أس������همها للتداول 
في األس������واق، واعتماد مؤشرات جديدة تعكس أداء األسواق 
بدقة أكبر، وتطوير عمل ش������ركات الوس������اطة بهدف حماية 

املستثمرين.

ثانيـــًا-  املؤشـــرات الرئيســـية ألســـواق األوراق املالية 
اخلليجية:

اس������تطاعت غالبية أسواق األوراق املالية في دول مجلس 
التعاون اس������ترداد كامل خس������ائرها لعام 2006، بل وسجلت 
من������واً إضافياً كما في حالة س������وق اإلم������ارات التي كانت قد 
انخفضت عام 2006 بنسبة 41 %، لترتفع بنسبة 49.2 % 
عام 2007 )سوقي أبوظبي ودبي معاً(، محققة بذلك مكاسب 
قيمتها الس������وقية حوالي 92 ملي������ار دوالر، حيث ارتفعت إلى 
259.3 ملي������ار دوالر عام 2007 مقاب������ل 167.6 ملياراً في 
العام الس������ابق. كما اس������تردت أيضاً س������وق الكويت لألوراق 
املالية كامل خس������ائر عام 2006 البالغ������ة 12 %، بارتفاعها 
خال عام 2007 بنس������بة 24.7 %. ومتكنت بورصة الدوحة 
من اس������ترداد اجلزء األكبر من اخلسائر التي بلغت 35.5 % 

عام 2006، بارتفاعها بنسبة 34.3 % في عام 2007.

وفيما يتعلق بأحجام أسواق األوراق املالية لدول مجلس 
التعاون؛ ارتفعت القيمة الس������وقية لهذه األس������واق في نهاية 
عام 2007 بنس������بة 52.9 % لتبل������غ 1117.4 مليار دوالر، 
مقارن������ة بنحو 731 ملياراً بنهاية العام الس������ابق. وس������جلت 
القيم الس������وقية لألسواق الرئيسية نسب منو قياسية خال 
عام 2007. فعلى س������بيل املثال، ارتفعت القيمة الس������وقية 
لسوق األسهم الس������عودي بنحو 58.8 % لتصل إلى حوالي 
519 مليار دوالر، أو ما نسبته 46.4 % من القيمة السوقية 
اإلجمالية ألس������واق األسهم اخلليجية عام 2007. وارتفعت 
القيم�����ة الس������وقية لس������وق الكويت لألوراق املالي������ة بنح�����و 
82.5 %، لتص������ل إل������ى 193.5 مليار دوالر، أو ما نس������بته 
17.3 %. وبالنسبة لبقية األسواق، كانت نسب مساهماتها 
في القيم������ة الس������وقي�����ة اإلجمالي����������ة تنازلياً كما يلي: دبي 
12.4 %، أبوظب������ي: 10.8 %، الدوحة: 8.5 %، البحرين: 

2.4 %، وسوق مسقط: 2.1 %.

وبالنس������بة لعدد الش������ركات املدرجة في أس������واق األوراق 
املالي������ة ل������دول مجلس التع������اون، فقد ارتفع ف������ي نهاية العام 

2007 إلى 642 ش������ركة بزيادة 63 ش������ركة )11 %( مقارنة 
بنهاية العام الس������ابق. وتضطلع الكويت باملرتبة األولى لعدد 
الش������ركات املدرجة بنحو 196 ش������ركة وبنسبة 30.5 % من 
اإلجمالي، يليها س������وق مس������قط )125، 19.5 %(، وس������وق 

األسهم السعودي )111، 17.3 %(.

وفيما يتعلق بأحجام التداول في أسواق األوراق املالية 
اخلليجية، بلغت قيمة األسهم املتداولة 1000 مليار دوالر، 
وهي تقل بنحو 600 مليار دوالر عن قيمة األسهم املتداولة 
في العام الس������ابق، وبنس������بة 37.5 %. وتعزى أسباب هذا 
التراجع بالدرجة األولى إلى انخفاض قيمة التداوالت في 
سوق األسهم السعودي وبخاصة في األرباع الثاثة األولى 
من عام 2007. وبالرغم من ذلك، مازال س������وق األس������هم 
الس������عودي املس������اهم األكبر ف������ي إجمالي قيم������ة تداوالت 
األس������هم اخلليجية بنسبة 68.2 % مقارنة بنحو 87.6 % 
في نهاية العام الس������ابق. يليه س������وق الكويت )13.1 %(، 
ثم دبي )10.3 %(. وقد حققت خمس������ة أس������واق خليجية 
زيادة ف������ي قيمة األس������هم املتداولة، بلغت نس������بة زياداتها 
تنازلياً كالتالي: أبوظبي: 148.8 %، مسقط: 136.4 %، 
الكويت: 119.6 %، الدوح������ة: 45.1 %، ودبي: 9.1 %. 
بينما انتقلت عدوى تراجع قيم التداوالت من سوق األسهم 
السعودي إلى سوق البحرين لألوراق املالية. ويبدو التركز 
واضحاً في قيم األسهم املتداولة في البورصات اخلليجية، 
حيث شكلت قيمة األسهم املتداولة في ثاثة أسواق فقط 
ه������ي الس������عودي، الكويتي، اإلماراتي )أبوظب������ي ودبي(، ما 
نس������بته 98.5 % من إجمالي قيم ت������داوالت عام 2006، 

تراجعت إلى 96.4 % عام 2007.

أما فيما يتعلق بعدد األس������هم املتداولة؛ فقد ارتفع خال 
عام 2007 إلى نحو 292.6 مليار سهم بزيادة نسبتها 99 % 
مقارنة بنهاية العام السابق لألسواق السبعة مجتمعة. وعلى 
مستوى األسواق الس������بعة منفردة؛ حقق سوق أبوظبي أعلى 
نس������بة ارتفاع بلغت 361 %، تاه س������وق مسقط )200 %(، 
بينما لم تتجاوز أدنى نس������بة لارتفاع في الس������وق السعودي 
6.4 % فقط. وحقق س������وق دبي أعلى نس������بة مس������اهمة في 
إجمالي عدد األس������هم املتداولة في أسواق األسهم اخلليجية 
بنحو 36 %، تاه س������وق )الكويت 24 %(، وأدنى مس������اهمة 

كانت لسوق البحرين )0.3 % فقط(.

وارتفعت نسبة رسملة أسواق املال لدول مجلس التعاون 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي للدول الست من 102.1 % عام 
2006 إلى 138.8 % عام 2007. وش������مل االرتفاع األسواق 
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السبعة بنسب متفاوتة، أعاها حققته سوق دبي بنسبة 256 
%، تاها بفارق كبير س������وق البحرين بنسبة 158 %، وهذه 
النس������ب تفوق نظيرتها في أكبر األس������واق الناش������ئة سخونة 
وحيوية مثل الصني والهند، بل هي تتماشى بصورة أكبر مع 

األسواق املالية األكثر نضجاً في البلدان املتقدمة.

والس������يولة التي شكلت ما نس������بته 124.3 % من حجم 
الن������اجت احملل������ي اإلجمالي االس������مي لدول مجل������س التعاون 
عام 2007 ونحو 94.4 % من القيمة الس������وقية للشركات 
اخلليجية املدرجة كما في نهاية عام 2007، تضع أس������واق 
دول مجلس التعاون مبصاف أعلى األسواق سيولة في العالم. 
ويرتفع مؤش������ر السيولة محس������وبة بقيم التداول إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي في كل من دبي إلى 191.3 %، والسعودية 
181.5 %. كما يرتفع مؤش������ر السيولة أيضاً محسوبة بقيم 
التداول إلى القيمة الس������وقية للشركات املدرجة في كل من 

السعودية )131.5 %(، والكويت )96.7 %(.

ثالثـــًا- مؤشـــرات أســـواق األوراق املاليـــة اخلليجيـــة 
خالل 2008:

خ������ال ع������ام 2008، مرت أس������واق األس������هم اخلليجية 
بتغي������رات درامية، حي������ث حفل الع������ام بظروف اس������تثنائية 
على مس������توى االقتصاد العاملي، والت������ي تضافر تأثيرها مع 
عوامل داخلية عديدة خاصة بكل س������وق، إضافة إلى الش������د 
واجلذب ف������ي بعض التط������ورات السياس������ية اإلقليمية. ولم 
تكن أزمة الرهن العقاري، هي املؤثر الوحيد الس������لبي الذي 
ش������هدته أسواق األس������هم اخلليجية خال عام 2008، حيث 
لعب االرتفاع املتواصل ألس������عار النفط دوراً فعاالً في زيادة 
معدالت التضخم وتكلفه االس������تيراد لدول مجلس التعاون. 
غي������ر أن نهاية العام لم تكن كبدايته، حيث انحدرت أس������عار 
النفط بش������كل كبير متجاوزة كل التوقع������ات، لتثير املخاوف 
من تراجع الناجت احملل������ي اإلجمالي، ومن ثم احتمال تراجع 

)اجلدول 2 – 19(
مؤشرات أسواق األوراق املالية اخلليجية خالل عام 2008

أسواق األوراق املالية 
اخلليجية

املؤشر في 
2008/6/30

املؤشر في 
 2008/12/31

الفارق عن 
نهاية 2007 %

حجم التداول
)مليار سهم(

قيمة التداول
)مليار دوالر(

5063.2- 47.5 %4.9542.390سوق أبوظبي لألوراق املالية

76.583.1- 72.4 %5.4441.636سوق دبي املالي

1.72.7- 34.5 %2.8591.804سوق البحرين لألوراق املالية

58.7524.2- 56.5 %9.3524.803سوق األسهم السعودي

4.28.7- 39.8 %11.3235.441سوق مسقط لألوراق املالية

3.948.4- 28.1 %11.8646.886سوق الدوحة لألوراق املالية

80.8134- 38 %15.4567.782سوق الكويت لألوراق املالية

275.8864.3املجمـــــوع

املصدر – تقرير شركة بيان لاستثمار، املنشور في الصحف احمللية، بتاريخ 8 يناير 2009.

اإلنفاق احلكومي، وماله من تأثيرات س������لبية على االقتصاد 
الكلي.

وكانت أربع أس������واق خليجية )مسقط، الدوحة، أبوظبي، 
والكوي������ت( قد بدأت في عام 2008 بداية مش������جعة، متثلت 
مبكاس������ب حققتها في نهاية النصف األول من عام 2008، 
بلغت في س������وق مس������قط أكثر من 25 %، وجتاوزت 30 % 
في س������وق الكويت نهاي���ة يوني���و 2008، بينما حق���ق س���������وق 

األسهم السعودي خسائر بنح������و )- 15.3 %(، وس����وق دبي 
ال�مال��ي )- 8.2 %(.

وف������ي مطلع النصف الثاني م������ن عام 2008، تغير اجتاه 
الرياح، وبدأت األس������واق األربع، تتعرض طيلة الصيف ملوجة 
تصحيح تدريجية، أفقدتها غالبية مكاس������بها، إلى أن جاءت 
األزمة املالية العاملية )منتصف س������بتمبر( لتعصف مبا تبقى 
م������ن مكاس������ب، وفاقم من ش������دة األزمة ظهور أزمة س������يولة 
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وائتمان ف������ي معظم دول مجلس التعاون، ما أدى إلى ش������به 
جمود في س������وق اإلقراض. ولتتحول نتيجة لذلك مؤشرات 
األس������واق األربع من االرتفاع إلى الهبوط احلاد مع األسواق 

اخلليجية الثاث )دبي والسعودية والبحرين(.

وتظهر البيانات املتاحة ف������ي )اجلدول 2 – 19( تراجع 
جميع مؤش������رات أسواق األسهم اخلليجية مبعدالت متباينة، 
تراوح������ت ما بني 28 % و 72 %، فضًا عن تراجع إجمالي 
القيم الس������وقية لهذه األس������واق من 1117 مليار دوالر نهاية 
ع������ام 2007 إلى 565 مليار نهاية عام 2008، وتراجع حجم 
إجمالي األسهم املتداولة من 292.6 مليار سهم إلى 275.8 

مليار، بانخفاض بلغ 16.8 مليار سهم ونسبته 5.7 %، وكان 
س������وق الكويت لألوراق املالية هو صاحب أكبر كمية تداول، 
بلغت 80.8 مليار س������هم )29.3 % من اإلجمالي(، وس������وق 
البحرين صاح������ب أقل كمية تداول بلغت 1.7 مليار س������هم. 
وباملثل، تراجع إجمالي قيم األسهم املتداولة من 1000 مليار 
دوالر إل������ى 864 ملي������ار، بانخفاض بلغ 136 مليار ونس������بته 
13.6 %، وكانت أكبر قيمة تداول لألسهم من نصيب السوق 
املالي الس������عودي، وبلغت 524.2 مليار دوالر )60.6 % من 
اإلجمال������ي(، وأقل قيمة تداول حتققت في س������وق البحرين 

لألوراق املالية وبلغت 2.1 مليار دوالر.
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)49( في نهاية 2007، بلغ حجم أقساط التأمني في العالم نحو 1.4 تريليون دوالر، وتتركز النسبة األكبر منها في أمريكا وأوروبا. انظر: مداوالت وبيانات 

عرضت داخل منتدى التأمني العاملي، مركز دبي املالي 17 – 20 مارس 2008، منشورة في جريدة االحتاد )أبوظبي(، بتاريخ 19 مارس 2008.

)50(  انظر: مداوالت وبيانات عرضت في مؤمتر “أنشوركس 2008” دبي، 8 – 9 أبريل 2008، منشورة في جريدة االحتاد )أبوظبي(، بتاريخ 9 أبريل 2008.

)51( “ستاندر اند بورز تدعو شركات التأمني اخلليجية إلى اإلسراع نحو االندماج”، تقرير منشور في جريدة اجلريدة )الكويت(، بتاريخ 8 مايو 2008.

)52( موديز “التأمني في الشرق األوسط مرشح لتوسع قوي”، تقرير منشور في جريدة البيان )دبي( بتاريخ 28 فبراير 2008.

)53(  في ظل وجود 1.2 مليار مسلم حول العالم، يعتبر منو التأمني التكافلي أمراً مؤكداً، وسرعان ما ستصبح منتجات التأمني التكافلي خيارات ممكنة 

حتى في دول غير إسامية. وفي اململكة املتحدة، على سبيل املثال، التي يقطنها ما يقارب مليوني مسلم، تعمل احلكومة وقطاع اخلدمات املالية على 

تطوير مدينة لندن لتكون بوابة رئيسية للتمويل اإلسامي.

ولقد بدأت صناعة التأمني في اململكة املتحدة ككل تشهد مزيداً من االبتكار في املنتجات اإلسامية املختلفة لألفراد، مثل صناديق ودائع األطفال، 
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والقروض التجارية املتوافقة مع الشريعة اإلسامية، والتأمني التكافلي وتقدم بنوك كبيرة مثل لويدز Lioyds TSB والبنك امللكي االسكتلندي، ومجموعة 

HSBC منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسامية. كما تعتبر لندن مقرا لعدد من املصارف اخلاصة باألفراد املتوافقة متاماً مع الشريعة اإلسامية. وميكن 

أيضاً لسكان بريطانيا املسلمني شراء منتجات التكافل من شركة التأمني اإلسامي البريطانية القابضة BIIH. انظر: أيان ويلسون؛ “قطاع التأمني في 

اململكة العربية السعودية”، املجلة االقتصادية السعودية، )املعهد املصرفي(، العدد الثامن والعشرون، ربيع 2008، ص 28.

وفي بريطانيا، تقدم هيئة اخلدمات املالية دعماً كبيراً للتمويل اإلسامي. وفي هذا السياق أصدرت في نوفمبر 2007 دراسة عاجلت فيها دور عملية 

تطوير بريطانيا كمركز مالي أوروبي رئيسي خلدمات ومنتجات التمويل اإلسامي، وهي تعمل على توفير بيئة تشريعية مرنة ومفتوحة تائم املؤسسات 

املالية اإلسامية. وبناء عليه أصدرت تراخيصها لستة مصارف إسامية بالكامل ملستثمرين ومؤسسات من الشرق األوسط. انظر: “منو صاروخي حتى 

للتمويل اإلسامي في بريطانيا”، تقرير منشور في جريدة القبس )الكويت( نقًا عن Financial Times، بتاريخ 6 سبتمبر 2008.

)54(  بيانات مت تداولها داخل منتدى التأمني العاملي، مركز دبي املالي 17 – 20 مارس 2008، منشورة في جريدة احلياة )لندن( بتاريخ 18 مارس 2008.

)55( “دول مجلس التعاون اخلليجي تشكل أضخم سوق تكافل في العالم”، تقرير منشور في جريدة الرياض )السعودية( بتاريخ 30 ابريل 2008.

)56( انظر: ملخص تقرير ارنست ويونغ املنشور في جريدة القبس )الكويت( وجريدة الشرق )الدوحة( بتاريخ 15 ابريل 2008. 

)57( انظر: “توقعات بنمو سوق التأمني في اخلليج إلى 7 مليارات دوالر بحلول عام 2010”، صحيفة االقتصادية االليكترونية )السعودية(، بتاريخ 16 

يونيو 2008. وانظر أيضاً: ستاندر اند بورز تدعو شركات التأمني اخلليجية إلى اإلسراع نحو االندماج”، تقرير منشور في جريدة اجلريدة )الكويت( 

بتاريخ 25 ابريل 2008.

الف�صل اخلام�س

 (58) NOMURA; The Arabian Markets, Published on April 5th 2008



اجلـــــزء الرابـــــع

االقتصـــــاد الكـــــويتـــي
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خالفًا ملا حدث في معظم اقتصادات العالم، وعلى األخص في الدول الصناعية املتقدمة، بقي االقتصاد 
الكويتي طوال العام 2007 مبنأى عن اآلثار االنتشارية الفعلية لألزمة املالية العاملية األخيرة. وقد استمر 
هذا “الصمود” حتى الربع الثالث من عام 2008، وبالتحديد حتى منتصف شهر سبتمبر حينما بلغ األثر 
النفسي التراكمي ذروته مع تعرض املؤشر السعري لسوق األسهم احمللي ألكبر تراجع يومي في تاريخه أعقبته 
تراجعات متالحقة. وتبعًا لذلك، ما لبثت اآلثار االنتشارية لألزمة املالية العاملية – مع ما رافقها وجنم عنها 
من تداعيات الركود االقتصادي العاملي – أن وجدت طريقها إلى األنشطة والقطاعات االقتصادية الكويتية 

األخرى بدءًا بالقطاع املالي واالستثماري ومنه إلى القطاعات األخرى مرورًا بالقطاع العقاري...

وكان االقتصاد الكويتي قد واصل مسيرته املعززة بقوة الدفع التي ظلت تستمد زخمها طيلة السنوات 
اخلمس األخيرة من اإليرادات النفطية املتزايدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عبر النصف األول من 
عام 2008. فقد ناهز معدل النمو السنوي للناجت احمللي اإلجمالي االسمي )باألسعار اجلارية( 21.4 % في 
املتوسط خالل الفترة 2003 – 2007، كما ناهز املتوسط السنوي املقابل ملعدل النمو احلقيقي )باألسعار 

الثابتة بعد حتييد أثر التضخم( 9.6 %، وهو معدل مرتفع بكل املقاييس العاملية.

حجم  بلغ   )2009/2008( طموحة  ميزانية  عن  احلكومة  بإعالن  مبشرة،   2008 عام  بداية  وكانت 
االنفاق العام فيها رقمًا قياسيًا جتاوز 18 مليار د.ك )حوالي 65 مليار دوالر أمريكي(، مت تخصيص جزء 
كبير منه لالنفاق على مشاريع حتسني البنية التحتية، واالرتقاء باخلدمات االجتماعية. وترافق ذلك مع 
إعالن احلكومة في الفترة ذاتها عن استكمال خطط مشروع القرن – كما ُأطلق عليه – وهو مشروع مدينة 
احلرير بكلفة نحو 77 مليار دوالر، وعلى مساحة تربو على 200 كيلو متر مربع، مؤهلة إلسكان 700 ألف 

نسمة، ليلعب دور منطقة للتجارة احلرة بني قارتي آسيا وأوروبا.

إاّل أنه خالل الربع األخير من عام 2008، برزت تأثيرات األزمة املالية العاملية على عدد من القطاعات 
االقتصادية احمللية بدءًا بقطاع شركات االستثمار ثم قطاع العقار، مع استمرار التراجع في مؤشري سوق 
الــوزراء في مطلع األسبوع األخير من شهر  املالية )السعري والوزني(؛ ما حدا مبجلس  لــألوراق  الكويت 
أكتوبر، إلى اإلعالن عن تشكيل فريق عمل مهني برئاسة محافظ بنك الكويت املركزي ملعاجلة تداعيات 
األزمة املالية العاملية على الوضع االقتصادي واملالي في دولة الكويت. ويضم الفريق ممثلني عن القطاعني 
العام واخلاص ومتثلت فيه غرفة جتارة وصناعة الكويت التي قدمت أكثر من مذكرة تشرح فيها تصوراتها 

ومرئياتها في هذا اخلصوص.

تقدمي

انتكاسة مالية واستثمارية وعقارية

 في الثلث األخير من عام 2008 بعد انتعاش اقتصادي ألكثر من خمس سنوات



املؤشــرات اإلجماليـــة

الــبـــــــاب األول
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الكويتيني في إجمالي عدد السكان من 36.4 % عام 2003 
إل������ى 32.1 % عام 2006، وإل������ى 31 % عام 2007، لكنها 

عادت لارتفاع قليًا في نهاية 2008 وسجلت 31.6 %.

وخال ع������ام 2007، زاد عدد الس������كان الكويتيني بنحو 
31.3 ألف نسمة، وبنسبة 3.1 %، ليصل إلى 1.055 مليون 
نس������م�ة، من����هم 538 ألفاً أو 51 % إناث، و 516.6 ألفاً أو 
49 % ذكور. وفي نهاية عام 2008، بلغ عددهم نحو 1.088 
مليون نس������مة، بارتفاع 33 ألف نس������مة وبنسبة مماثلة للعام 
السابق، وبلغ عدد الذكور 533 ألفاً واإلناث 555 ألفاً. وتبلغ 
نس������بة اإلناث في فئة العمر 20 – 44 س������ن�ة للكويتيني نحو 
51.8 %، وفي فئة أقل من 20 س������نة 49.1 %، ما يعني أن 
الذكور الكويتيني في فئة العمر أقل من 20 س������نة أكثر عدداً 
من اإلناث، ولكن عدد الذكور يتراجع لصالح اإلناث في فئة 
العمر التالية 20 – 44 س������نة، ما يعني – حس������ب دراس������ات 
املجل������س األعلى للتخطيط والتنمي������ة -)3( زيادة الوفيات بني 
الشباب الكويتي ألسباب تتعلق بحوادث املرور أو غيرها من 
احل������وادث. وتفوق املرأة عددياً في س������ن العمل، يعني أن لها 

دوراً مهماً في التنمية مساوياً لدور الرجل.

وفي املقابل، زاد عدد السكان الوافدين بنحو 185 ألف 
نسمة، وبنسبة 8.6 %، ليبلغ نحو 2.345 مليون نسمة نهاية 
عام 2007، مقارنة بعددهم البالغ 1.24 مليون نس������مة عام 
1995. وف������ي عام 2008 زاد عددهم بنحو 9 آالف نس������مة 
ومبعدل منو 0.4 % ليبلغ عددهم 2.354 مليوناً ويعتبر هذا 

املعدل أدنى معدل منو سنوي خال القرن احلالي.

ثانيًا – العمالـــة:
بلغ إجمالي العمال������ة في دولة الكويت نهاية 2008 نحو 
2.088 مليون فرد أي ما نس������بته 60.7 % من إجمالي عدد 
الس������كان، وذلك باملقارن������ة بنح������و 2.092 أو 61.7 % عام 
2007. وبينما تبلغ تلك النسبة نحو 30.9 % بني املواطنني 
الكويتيني، ترتفع إلى 74.4 % بني الوافدين، وذلك باملقارنة 

بنحو 30.7 % و 75.4 % في العام السابق.

أواًل-  الســـكان:
ف������ي نهاية عام 2007، وحس������ب بيان������ات الهيئة العامة 
للمعلوم������ات املدني������ة، بلغ إجمال������ي عدد الس������كان في دولة 
الكويت نحو 3.400 مليون نس������مة، مرتفعاً بنحو 218 ألف 
نس������م���ة، وبنسب�����ة من����و بلغ���ت 6.8 % مقارنة بنمو معدل�����ه 
6.4 % في نهاية عام 2006. وبلغ نحو 3.442 مليون نسمة 
في نهاية 2008 مرتفعاً بنحو 42 ألف نسمة فقط، وبنسبة 
منو بلغت 1.2 % عن مثيله املس������جل في نهاية 2007، وهي 
من أدنى معدالت النمو السكاني املسجلة في الكويت خال 
الس������نوات األخيرة. وتراوح معدل منو الس������كان في الكويت 
خ������ال الس������نوات األرب������ع الس������ابقة )2003 – 2006( بني 
5.2 % - 8.6 %. وكان أعل������ى مع������دل للنمو قد حتقق عام 
1994، ثم اس������تمر بعد ذلك بالهبوط مس������جًا منواً س������الباً 
عامي 1999 و 2000 بس������بب انخفاض عدد الس������كان غير 
الكويتي������ني، ليعاود ارتفاعه بقوة إل������ى 4.1 % عام 2001 و 

4.8 % عام 2002.

وخ������ال الفت������رة )2003 – 2007(، بل������غ مع������دل النمو 
املرك������ب جلملة الس������كان في الكويت)1( نح������و 7.5 %، وهذا 
النمو املتس������ارع في عدد الس������كان؛ هو في معظمه منو كمي 
وليس نوعياً، وهو استمرار لغياب أية مؤشرات ألية سياسة 
س������كانية، ألن اجل������زء األكبر من هذا النمو ه������و في العمالة 
الهامش������ية من جهة، وألنه ال يراعي أي توازن بني الس������كان 

الكويتيني وغيرهم من جهة أخرى.

وخال الفترة املذكورة، بلغ معدل النمو املركب للس������كان 
الكويتيني نحو 3.3 % مقابل نحو 9.7 % للسكان الوافدين، 
م������ا يعكس ه������ذا التباي������ن الواضح في اجتاه������ات النمو بني 
الس������كان الكويتيني والوافدين. ففي حني انخفض معدل منو 
الس������كان الكويتيني)2( من 6.2 % س������نوياً بني عامي 1965 
و 1975 إلى 3.3 % س������نوياً للفت������رة 1995 – 2006، بلغ 
معدل النمو املقابل للوافدين خال الفترة األخيرة )1995 – 
2006( نحو 5.1 %. وترتب على ذلك، هبوط نسبة مساهمة 

الفصــــل األول 

الســـكان والعمالــــة
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الوافــدة: العمالة   -  1

  ارتفعت أع������داد العمالة الوافدة من 1.62 مليون فرد 
ع������ام 2006 إلى1.77 مليوناً ع������ام 2007، بزي����ادة 9 %، 
مرتفع����ة بقدر بس������يط عن نس������بة زيادة العمال���ة الواف���دة 
)8.4 %( خال العام السابق. وزيادة العمالة الوافدة تعكس 
تزايد الطلب عليها من قبل أصحاب األعمال، وذلك حسب 
البيانات املنشورة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل)4(. فقد 
ش������هد عام 2007 زيادة في ع������دد امللفات بلغت 111078 
ملف������اً، وكذلك زي������ادة في أعداد الرخ������ص بلغت 193652 
رخصة، كما أن لزيادة العقود تأثيراً كبيراً في زيادة الطلب 
عل������ى العمالة الوافدة، حيث بلغ ع������دد العقود لعام 2007 
نح������و 5701 عقد حكومي. ولذل������ك ارتفعت أعداد العمالة 
الواف������دة عام 2007 بنح������و 65082 ف������رداً مقارنة بالعام 
السابق، حس������ب بيانات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
وهذا العدد يقل بنسبة 124.6 % عن عدد العمالة الوافدة 
حس������ب بيانات الهيئة العامة للمعلومات املدنية. وفي نهاية 
2008، ياح������ظ من )اجلدول 1 - 1( تراجع أعداد العمالة 

الوافدة إلى 1.75 مليوناً وبنسبة )- 0.9 %(

ويعم������ل ما يق������ارب 71.4 % من إجمالي ع������دد العمالة 
الوافدة في أربعة قطاعات بصفة رئيس������ية: خدمات مجتمع 
وخدم������ات اجتماعية وش������خصية )37.6 %(، جتارة جمل�����ة 
وجت���زئ�ة ومطاع������م وفن�����ادق )17.9 %(، بن����اء وتش������يي����د 
)9.5 %(، والصناع������ات التحويلي������ة )6.4 %(، كم������ا يب������ني 
)اجلدول 1 - 1(. ونسبة العمالة الوافدة في هذه القطاعات 
تقل عن مثيلتها املسجلة خال العام السابق والبالغة 74 %. 
وجتدر اإلشارة إلى أنه من أصل 735 ألف وافد يعملون في 
قطاع خدمات مجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية، يعمل 
منه������م 551 ألفاً عمالة منزلية بنس������بة 75 % من اإلجمالي  
عام 2007 )اجلدول 1 – 2(. وياحظ من استقراء الزيادات 
املطردة في العمالة املنزلية س������نوياً، أن متوسط معدل النمو 
الس������نوي له������ذه العمالة يبلغ 9 % خ������ال الفترة )2003 – 
2007(، في حني أن متوس������ط معدل النمو السنوي للسكان 

الكويتيني ال يزيد عن 3.3 % خال الفترة نفسها.

وتتسم العمالة الوافدة بانخفاض ملحوظ في مستويات 

)اجلدول 1 – 1(
جملة قوة العمل )15 سنة فأكثر( حسب اجلنسية )كويتي، غير كويتي(

وحسب قطاعات النشاط االقتصادي في 2008/12/31 ) باآلالف (

 قطاعات النشاط االقتصادي
اجلنســـــية

جملة قوة العمل
غير كويتيةكويتية

% لإلجماليالعدد% لإلجماليالعدد% لإلجماليالعدد
0.30.135.6235.81.7زراعة وصي���د

41.21.60.15.80.3مناجم ومحاج�ر

82.4111.66.4119.85.7صناعات حتويلية

1032.30.111.90.6كهرباء وغاز وإنارة

72.1167.39.5173.98.3بناء وتشييد

جتارة جملة وجتزئة ومطاعم 
103312.917.932315.5وفنادق

82.456.33.264.43.1نقل وتخزين ومواصالت

متويل وتأمني وعقار وخدمات 
164.890.95.2106.95.1أعمال

خدمات مجتمع وخدمات 
24071.4658.637.689943.1اجتماعية وشخصية

339.8314.718347.516.6غير مبني

336.31001751.81002088100اجلمل�����ة

املصدر- الهيئة العامة للمعلومات املدنية؛ نشرة السكان وقوى العمل، إحصاءات قوى العمل، جدول رقم 18 والنسب املئوية مت حسابها من قبل الباحث.
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التعليم واملهارات، إذ تعمل أكبر فئة منها )752 ألفاً( كعمال 
انتاج وتش������غيل وعمال عاديني وبنس������بة 43 % من إجمالي 
العمال������ة الواف������دة ع������ام 2008، تليها الفئة الت������ي تعمل في 
اخلدمات وبنس������بة 23.6 %، ثم فئ������ة املوظفني التنفيذيني 
والكتبة )9.7 %(، بينما ال تزيد نس������بة الفئة “مديرو إدارة 
ومديرو أعمال” عن 1.2 %، تعلوها فئة “مهن فنية وعلمية” 
بنسبة 7.7 %. من اإلجمالي)5(. ورغم التحسن في معدالت 
مس������اهمة املواطنني الكويتي������ني في النش������اط االقتصادي، 
وارتفاع املستوى التعليمي لقوة العمل الكويتية )بشكل خاص 

اإلناث(؛ فإن العمالة الوافدة ما زالت تس������يطر على س������وق 
العمل احمللي. كما أن طبيعة األنشطة االقتصادية السائدة، 
كانت الدافع لدخول عمال������ة وافدة على نحو غير منضبط، 
ومبستويات تعليمية منخفضة. ومن املعلوم أن تزايد العمالة 
الوافدة يؤدي إلى زيادة في الطلب على الس������لع واخلدمات، 
ومن ثم الزيادة في الطلب على العمالة الوافدة، أي أن املزيد 

من العمالة الوافدة يؤدي إلى تزايد الطلب عليها.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حتويات العمالة الوافدة عبر 
اجلهاز املصرفي الكويتي - حسب بيانات ميزان مدفوعات 
دولة الكويت لعام 2007 - إلى 1.1 مليار دينار كويتي بزيادة  

23.9 %  مقابل  13.5 % في العام السابق.

الكويتيــة: العمالة   -  2

تُقسم قوة العمل بدولة الكويت إلى فئتني: فئة املشتغلني 
وعدده������م قرابة 2.053 مليون فرداً يش������كلون 98.3 % من 
جملة ق������وة العمل، وفئة املتعطلني ع������ن العمل وعدده���م 35 
ألفاً )1.7 %(. وبدورها تقس������م فئة املش������تغلني إلى 374.5 
ألف مشتغل بجهات حكومية أو ما نسبته 17.9 % من جملة 
املشتغلني، و1.7 مليون مشتغل بجهات غير حكومية )القطاع 
اخلاص والقطاع العائلي( أو ما نس������بته 81.4 %. وتراجعت 
نس������بة ق����وة العم���������ل الكويتية في إجم���الي ق������وة العم����ل من 
17.4 % ع������ام 2006، إلى 15.5 %، 16.1 % عامي 2007 

و 2008 عل������ى التوالي )اجل������دول 1-3(.  وبالرغم من ذلك، 
فإن قوة العمل الكويتية ترتفع باطراد مستمر، حيث ازدادت 

)جدول 1 – 2(
تطور أعداد العمالة املنزلية* في دولة الكويت

خالل الفترة 2003 – 2007 )باآلالف(

اجلدول )1 – 3(
قوة العمل في دولة الكويت )15 سنة فأكثر( 

حسب اجلنسية وقطاع العمل في 2008/12/31 ) باآلالف (

اإلجمالــيإنــــاثذكــورالسنــــة

2003181.4223.6405

2004223242465

2005260259519

2006270274544

2007263288551

حتى
2008 - 5 – 6 257290547

القطـــاع
إجمالي قوة قوة العمل غير الكويتيةقوة العمل الكويتية

العمل % لإلجماليالعدد% لإلجماليالعدد
262.778.1111.86.4374.5احلكوم��ي

5717162292.61679غير احلكومي*

16.64.918.2134.8متعطلون

336.310017521002088.3إجمالي قوة العمل حسب اجلنسية

* يقصد بها العمالة التي تعمل في املنازل مبوجب قانون اإلقامة – 
مادة 20 خدم.

املصدر- بيانات وزارة الداخلية، منشورة في جريدة القبس )الكويت( 
بتاريخ 21 سبتمبر 2008.

* غير احلكومي يشمل: القطاع اخلاص والقطاع العائلي.
املصدر- الهيئة العامة للمعلومات املدنية؛ دليل املعلومات املدنية للبيانات اإلحصائية والنسب املئوية مت حسابها من قبل الباحث.
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م������ن 74 ألف ف��رد عام 1980 إل������ى 341 ألف�اً عام 2006، 
و 324 ألف������اً عام 2007. واملاحظ انخفاض عدد العاملني 
الكويتيني بنحو 17 ألف فرد خ������ال العام )2007( مقارنة 
بالعام السابق. وبلغ عدد العاملني منهم في احلكومة 255.3 
ألف������اً عام 2007، أو ما نس������بته 78.7 % م������ن إجمالي قوة 
العمل الكويتي������ة، منخفضاً من نح������و 285.3 ألفاً في العام 
الس������ابق. وانخفاض عدد العاملني الكويتيني في هذه احلالة 
يرجع إلى قي������ام الهيئة العامة للمعلوم������ات املدنية بتحديث 
البيان������ات اخلاصة بع������دد املتقاعدين مع املؤسس������ة العامة 
للتأمينات االجتماعية. ومبا أن حتديث البيانات لم يكن يتم 
على نحو دوري ومس������تمر، ب������دا وكأن هناك انخفاضاً كبيراً 
في عدد العامل������ني، وزيادة باملقابل في أع������داد املتقاعدين، 

حيث ارتفع عدد املتقاعدين إلى نحو 58.4 ألف متقاعد في 
نهاية النصف األول من عام 2007 مقارنة بنحو 12.1 ألفاً 
في نهاية النصف األول من العام الس������ابق، أي بارتفاع يناهز 
46.6 أل������ف متقاع������د، أو مبا نس������بته 385 %. واخلاصة 
املؤك������دة هي أن عدد العامل������ني الكويتيني لم ينخفض، وإمنا 
متت إعادة التصنيف بينهم وبني املتقاعدين)6(. وارتفع عدد 
العاملني الكويتي������ني خال عام 2008 بنحو 12 ألف عامل، 
ليبلغ عددهم نحو 336.3 ألف عامل )اجلدول 1 - 3(، وبلغ 
ع������دد العاملني في احلكومة منه������م نحو 262.7 ألف عامل، 
مرتفع������اً من نحو 255.3 ألف عام������ل في نهاية عام 2007، 
بينما مت استيعاب نحو 7858 وظيفة لكويتيني خارج القطاع 

احلكومي وبنسبة منو 16 %.

وارتفعت نس������بة عمالة اإلناث في جملة العمالة الكويتية 
إل������ى نحو 44.6 % في نهاية عام 2008، بعد أن كانت عند 
43.7 %، 42 %، و 37 % ف������ي نهاي������ات األعوام 2007 و 
2006 و 2003 على التوالي. بينما بلغت نسبة عمالة اإلناث 

في جملة العمالة في الكويت نحو 25.1 %.

وبذلك حتتل الكويت املرتبة األولى عربياً بنسبة مشاركة 
املرأة في ق������وة العمل)7(. وارتفاع هذه املس������اهمة، يؤكد أن 
مس������اهمة املرأة الكويتية في إجمال������ي قوة العمل تتجه نحو 
الزي������ادة، وأن العدد اإلجمالي لإلن������اث الكويتيات في ضوء 
مس������تواهن التعليمي، يدفع باجتاه االعتماد املتزايد عليهن؛ 
حيث متث������ل اإلن������اث الكويتيات نس������بة 56.4 % من حملة 
الديبلوم������ات، و64.7 % من حملة الش������هادة اجلامعية، ما 
يعني أن اإلناث الكويتيات أفضل تأهيًا نس������بياً من الذكور 
الكويتي������ني. ومعظ������م العامات احلاص������ات على مؤهات 
علمي������ة يتركزن ف������ي القطاع احلكومي بنس������بة 95 %، مع 
اإلش������ارة إلى أن قطاع »اخلدمات االجتماعية والشخصية« 

هو أكثر القطاعات املستوعبة للعمالة األنثوية.

وتتركز قوة العمل الكويتية كما تكشف بيانات )اجلدول 
1 - 1( ف������ي ثاثة قطاعات رئيس������ية، أوله������ا وأهمها قطاع 
»خدمات مجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية« ويعمل فيه 
أكث������ر من ثلثي ق������وة العمل الكويتي������ة )72 %(، ويليه بفارق 

)الرسم البياني 1 – 1(
نسبة العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في القطاع احلكومي

في 2008/12/31

)الرسم البياني 1 – 2(
نسبة العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في القطاع غير 

احلكومي )اخلاص والعائلي(
في 2008/12/31

WOMÞu�« W�ULF�«
% 70.1

…b�«u�« W�ULF�«
% 29.9

…b�«u�« W�ULF�«
% 96.6

WOMÞu�« W�ULF�«
% 3.4

WOMÞu�« W�ULF�«
% 70.1

…b�«u�« W�ULF�«
% 29.9

…b�«u�« W�ULF�«
% 96.6

WOMÞu�« W�ULF�«
% 3.4

املصدر )اجلدول 3-1(
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)اجلدول 1 – 4(
قوة العمل الكويتية )15 سنة فأكثر( عدا املتعطلني حسب النوع 

وحسب قطاعات النشاط االقتصادي، وقطاع العمل )حكومي وغير حكومي( في 2008/12/31

قطاعات النشاط 
االقتصادي

قطاع العمل غير احلكوميقطاع العمل احلكومي
اإلنــاثالذكـــوراإلنــاثالذكـــور

% العدد
% العددلإلجمالي

% العددلإلجمالي
% العددلإلجمالي

لإلجمالي
10.020.01190.41510.6زراعة وصي���د

36022.45270.5310.1140.1مناجم ومحاج�ر

46233.14030.320456.810834صناعات حتويلية

--------75605.119661.7كهرباء وغاز وإنارة
520.0120.0380812.6281010.5بناء وتشييد

جتارة جملة وجتزئة 
2190.11150.1555718.4425115.9ومطاعم وفنادق

34002.38850.824948.313164.9نقل وتخزين ومواصالت

متويل وتأمني وعقار 
13560.915991.4832627.6469917.5وخدمات أعمال

خدمات مجتمع وخدمات 
12730385.71084389516925.6300111.2اجتماعية وشخصية

4200.32080.2609820.2947135.3غير مبني

اإلجمالي حسب قطاع 
1485361001141551003017010026796100العمل والنوع

26269156966اإلجمالي حسب قطاع العمل

كبي������ر قطاع »متويل وتأم����������������ني وعق�������ار وخدمات أعمال« 
بنسبة 4.5 %، ويأتي ثالثاً بفارق بسيط قطاع »جتارة جملة 

وجتزئة ومطاعم وفنادق« بنسبة 2.9 %.

وحس������ب قطاع العمل، تتركز غالبية ق������وة العمل الكويتية 
في القطاع احلكومي وبنس������بة 79 % م������ن إجمالي العمالة، 
وهي تش������كل حوالي 70.1 % من إجمالي العمالة في القطاع 
احلكوم������ي )اجل������دول 1 - 3(. ويعمل أكث������ر من 17 % من 
العمال������ة الكويتي������ة في القط������اع غير احلكوم������ي )اخلاص 
والعائلي(، وهي تش������كل حوالي 3.4 % من إجمالي العمالة 

في القطاع غير احلكومي.

وحسب النوع، متثل اإلناث الكويتيات نحو 43.4 % من 
العمالة الكويتية في القط��اع احلكومي، ونح�����و 47.1 % 

املصدر- الهيئة العامة للمعلومات املدنية؛ نشرة السكان وقوى العمل، إحصاءات قوى العمل، جدول رقم 22 والنسب املئوية مت حسابها من قبل الباحث.

م������ن العمالة الكويتي����ة في القط�����������اع غي����ر احل��ك������وم���ي 
)اجل��دول 1 – 4(. وترتفع نس������بتهن في فئ�����ة »موظف���ون 
تنفيذي���ون باحلكوم����������ة وكتب���ه« إل��ى 21.3 % من جملة 
ق������وة العم���ل الكويتي�ة، وإلى 48.7 % من عمال����ة اإلناث 
الكويتي����������ات، وف������ي فئة »أصحاب مهن فني�������ة وعلمي��ة« 
)15.9 % و 36.3 %(، وفئ������ة »مديرون إداريون ومديرو 
أعم������ال« )0.3 % و 0.6 %(، وف������ي فئ������ة »العامل������ون 

باخلدمات« )0.9 % و 2.1 %( على الترتيب)8(.

وتراُج������ع أعداد العمالة الكويتية، حس������ب بيانات الهيئة 
العام������ة للمعلوم������ات املدنية خال عام 2007 كما أش������رنا 
آنف������اً، ال عاقة له بتعي������ني الكويتيني الش������باب في القطاع 
احلكومي والقطاع اخلاص س������نوياً. فلقد قام كل من ديوان 
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اخلدمة املدنية بصفته اجلهة املسؤولة عن تعيني املواطنني 
في القطاع احلكوم������ي، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة بصفته اجلهة املسؤولة عن تنفيذ 
قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل باجلهات غير 
احلكومية؛ ببذل جهود كبيرة الس������تيعاب أعداد متزايدة من 
العمالة الوطنية عاماً بعد آخر. ومن خال تطور أعداد من 
مت تعيينه������م باجلهات غير احلكومية خال الفترة 1990 – 

2007، يتبني ما يلي، كما تشير البيانات املتاحة:

العمل الكويتية إلى القطاع اخلاص، فضًا عن تزايد أعداد 
ونس������ب املعينني في القطاع اخلاص إل������ى إجمالي املعينني 
عام������اً بعد آخر، إذ لم تتج������اوز 6 % عام 1990، زادت إلى 
14 % ع��������������ام 2003، وإلى 24 % عام 2004، لتصل إلى 

حوال������ي 44.6 % ع������ام 2008، أي أن تلك النس������ب زادت 
بأكثر من س������بعة أضعاف عما كان������ت عليه في عام 1990. 
وجتدر اإلشارة إلى أن مشروع خطة التنمية اخلمسية لدولة 
الكويت 2006/ 2007 – 2011/2010، تضمن تش������غيل 
95 أل������ف مواطن ومواطنة، 60 ألفاً ف������ي القطاع احلكومي 

بواقع 12 ألفاً سنوياً، و 35 ألفاً في القطاع اخلاص بواقع 7 
آالف سنوياً. وعلى أرض الواقع، وكما تشير األرقام الفعلية 

)اجلدول 1 - 5(
تطور أعداد الكويتيني املعينني سنويًا

في القطاع احلكومي والقطاع اخلاص للفترة 2003 – 2008
)بــــاآلالف(

              السنـة
اإلجمالي20012002200320042005200620072008البيـــان

12.415.614.513.516.518.116.616123.2املعينون باحلكومة

1.11.42.44.3611.111.912.951.1املعينون بالقطاع اخلاص

13.51716.917.822.529.228.528.9174.3إجمالي املعينني

نسبة املعينني في القطاع 
8.18.214.224.126.73841.744.629.3اخلاص إلى إجمالي املعينني %

املص������در- بيانات املؤسس������ة العام������ة للتأمينات االجتماعية، صدرت بتاري������خ 2008/2/10 نقًا عن: حوار مدي������ر اإلدارة القانونية في برنام������ج إعادة هيكلة القوى 
العاملة مع جريدة األنباء )الكويت(، واملنش������ورة بتاريخ 15 يوليو 2008  )بيانات 2001 - 2007(. وبيانات 2008 وردت في التقرير املقدم من نائب رئيس الوزراء 
وزي������ر الدول������ة إلى مجلس األمة للعرض في جلس������ة التوظيف التي عقدها املجلس بتاريخ 5 مارس 2009، واملنش������ور في الصحف احمللي������ة بتاريخ 6 مارس 2009.

إجمالي من مت تعيينهم باجله������ات غير احلكومية )قبل 
صدور القانون 19 لس������نة 2000 وتنفي������ذه عملياً( بلغ نحو 

10200 مواطن ومواطنه فقط)9( .

إجمالي م������ن مت تعيينهم باجلهات غي������ر احلكومية في 
الفترة التالية لصدور القانون رقم 19 لس������نة 2000 وتنفيذ 
القرارات التنفيذية الصادرة عنه، بلغ نحو 51.1 ألفاً خال 
الفت������رة 2001 – 2008 )اجل������دول 1 – 5(. وه������ذا يؤكد 
فاعلي������ة القانون في زيادة أع������داد الداخلني اجلدد من قوة 

ف������ي )اجل������دول 1 – 5( وخاصة للس������نوات 2006 و2007 

و2008، جن������ح كل من ديوان اخلدمة املدنية وبرنامج إعادة 

هيكل������ة القوى العاملة واجله������از التنفيذي للدولة في جتاوز 

الرقم الوارد في مشروع اخلطة بنسبة كبيرة.

ثالثًا-  البطالـــة:

بلغ عدد املتعطلني من الكويتيني )اجلدول 1 – 6( نحو 
19.2 ألف فرد، بينهم 3.1 ألفاً من الذكور بنس������بة 16 %، 

و16.1 ألفاً من اإلناث بنس������بة 84 %، مقارنة بنحو 18.2 
ألف������اً، منهم ذكور )2.2 ألف������اً، 12.4 %(، وإناث )16 ألفاً، 
87.6 %( عل������ى التوال������ي. وعلى الرغم م������ن ارتفاع حجم 
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البطال������ة، إال انه بتحلي������ل بيانات وأرقام البطالة املس������جلة 
في دي������وان اخلدمة املدنية؛ يتب������ني أن الغالبية العظمى من 
املتعطلني هم من اإلناث، ومعظمهن متزوجات – متفرغات 
ألعمال املنزل – أي أنهن في عداد من هن خارج قوة العمل. 
ومت انضمامه������ن إلى فئة املتعط������ات، عندما قررت الدولة 
بدالً نقدي������اً مينح للباحثني عن عم������ل مبوجب القانون رقم 
19 لس������نة 2000 – بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
على العمل في اجلهات غير احلكومية – هذا باإلضافة إلى 
تدني املستوى التعليمي، حيث يتركز عدد املتعطلني في فئة 
حمل������ة املؤهات الدنيا )االبتدائية أو املتوس������طة(، أو بدون 
مؤه������ل. وبلغت نس������بة هاتني الفئتني حوال������ي 70.5 % من 

جملة املتعطلني.

وميكـــن تقســـيم املتعطلـــني الكويتيـــني إلـــى فئتـــني 
رئيسيتني:

األولـــى– املتخصص������ون )بطال������ة حقيقية(، وه������ؤالء يراجعون 
برنامج إعادة هيكلة الق������وى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدول������ة، ويقبل������ون بالتدريب والعم������ل بوظائف القطاع 
اخل������اص، وعددهم 6160 متعطًا، منهم 1608 ذكور، 
و 4552 إن������اث. وعل������ى ذلك، تقدر مع������دالت البطالة 

)اجلدول 1 – 6(
التوزيع العددي والنسبي للمتعطلني الكويتيني حسب النوع
ومدة التعطل وفقًا للحالة في 21 أبريل عامي 2007 و 2008

السنةمدة التعطل بالشهور
النســــب %األعــداد

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

أقل من 6
20079221858278040.711.615.2

20081399299843974518.622.8

6 إلى أقل من 12
2007349874122315.45.56.7

20088821729261128.410.713.6

12 فأكثر
2007995132511424643.982.978.1

2008827114131224026.670.763.6

اجلملــة
200722661598318249100100100

200831081614019248100100100

املصدر- دولة الكويت، اإلدارة املركزية لإلحصاء؛ البطالة في الكويت »أرقام وحقائق«، من واقع أعداد الباحثني عن عمل واملسجلني بديوان اخلدمة املدنية، عن 
احلالة في 2008/4/21، التقرير اخلامس، مايو 2008.

احلقيقي����������ة )اإلجباري����������ة(  بحوال������ي: 0.8 % للذكور، 
و3.1 % لإلناث، و 1.7 % للجملة.

الثانيـــة- منتظرو الوظائف احلكومية، وتضم غير املس������جلني 
ببرنامج إع������ادة هيكلة الق������وى العاملة، وه������م من فئة 
املتخصصني وغي������ر املتخصص������ني، وال يزالون بقائمة 
ديوان اخلدم������ة املدنية، بانتظ������ار الوظائف احلكومية 
وعدده������م 13088. وعلى ذلك، يق������در معدل البطالة 
الظاهرية بالنسبة لهذه الفئة بنحو 4 % من جملة قوة 

العمل الكويتية.

وفي ضوء أحدث البيانات املتاحة في التقرير املشار 
إليه في )اجلدول 1 – 5(؛ يتبني انخفاض نسبة البطالة 
للعمالة الوطنية. ويؤكد ذلك ما أشارت إليه اإلحصاءات 
واالس������تنتاجات من تناقص نسبة البطالة من قوة العمل 
الوطنية إلى نحو 4.5 % فقط عام 2008، بعد أن كانت 
7.1 % ع������ام 2003، األم������ر الذي يؤك������د حقيقة مهمة؛ 
وهي أنه لوال صدور قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 
لس������نة 2002، لبلغ عدد املتعطلني في نهاية 2008 أكثر 
من 60 ألف مواطن ومواطنه، ولتصاعدت نسبة البطالة 

إلى أكثر من 12 %.
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أواًل- تطـــور النـــاجت احمللـــي اإلجمالي: االســـمي 
واحلقيقي:

شهد االقتصاد الكويتي خال الفترة )2003 – 2007( 
انتعاش������اً اقتصادياً مدفوعاً بنمو األس������عار غير املسبوق في 
أس������واق النف������ط العاملية وبخاص������ة خال الس������نوات الثاث 
األخي������رة، ما أدى إلى أن يحقق أداؤه نتائج قياس������ية، متثلت 
ف������ي منو الناجت احملل������ي اإلجمالي مبع������دالت تفاوتت ما بني 
16.4 % عام 2003، 22.8 % عام 2004، 34.7 % ع�������ام 
2005، 25 % عام 2006، و 8 % في عام 2007 )اجلدول 
1 – 7(، أي مبتوسط معدل منو سنوي يناهز 21.4 % خال 
هذه الفت������رة )2003 – 2007(. وبذلك تك������ون قيمة الناجت 

احملل������ي اإلجمالي قد ارتفع������ت بأكثر من الضعف، من 14.3 
مليار د.ك عام 2003، إلى 31.8 ملياراً عام 2007.

وباس������تعراض معدالت النمو للسنوات اخلمس املاضية، 
ياح������ظ أن معدل النمو احملقق ف������ي عام 2007 هو أدناها. 
ويرجع ذلك إلى تعرض إنتاج النفط وتصديره للضغوط بسبب 
القيود التي فرضتها منظمة أوبك على حصص اإلنتاج للدول 
األعضاء رغم ارتفاع متوسط سعر برميل نفط خام الكويت 
التصديري من نحو 58.2 دوالراً خال عام 2006 إلى نحو 
65.5 دوالراً خ������ال ع������ام 2007. والواق������ع أن إنتاج النف�ط 
كان ف������ي اجتاه نزولي منذ يونيو عام 2006، حيث تراجع من 
2.55 م ب ي ف������ي يوني������و 2006، إلى 2.45 م ب ي في مايو 

الناجت احمللي اإلجمالي

الفصل الثاني

)اجلدول 1 – 7(
تطور معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي االسمي باألسعار اجلارية
ومعدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بأسعار 2000 الثابتة

)نفطي وغير نفطي(، خالل الفترة )2003 – 2008(
)نسب مئوية(

20032004200520062007البيــــــان
متوقع 
2008

الناجت احمللي اإلجمالي االسمي )باألسعار 
16.422.834.72589.9اجلارية(

31.534.956.434.35.62الناجت احمللي اإلجمالي االسمي النفطي

6.414.517.21510.919.4الناجت احمللي اإلجمالي االسمي غير النفطي

الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي )بأسعار 
2000 الثابتة(

16.410.410.26.44.66.4

1.9- 19.88.111.42.92.3الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي النفطي

11.712.19.19.49.29الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي غير النفطي

املصدر- بيانات الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي:
- IMF, Kuwait: Statistical Appendix, Country Report No. 08/192, June 2008.

  بيانات الناجت احمللي اإلجمالي االسمي:
 - The Institute of International Finance (IIF); Country Report Kuwait, August 29, 2008
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2007، ومحس������وباً على أساس س������نوي، انخفضت الكميات 
املنتجة م������ن النفط اخلام مبا معدله 2.7 % من نحو 2.64 
م ب ي في املتوس������ط خال ع������ام 2006، إلى نحو 2.57 م 
ب ي ف������ي املتوس������ط خال عام 2007. وم������ا حتقق من منو 
ف������ي الناجت احمللي اإلجمالي عام 2007 يُعزى جزء كبير منه 
إلى تأثير اإلنفاق احلكومي املرتفع واالس������تثمارات املتعاظمة 
م������ن قبل القطاع اخلاص، وبش������كل خاص تأثير تس������ارع منو 
املصروفات الرأس������مالية في قطاع النف������ط، حيث من املقرر 
أن تنفق مؤسس������ة البترول الكويتية أكثر من 22 مليار دوالر 
خال الفت������رة 2006 – 2008 على توس������يع وزيادة الطاقة 

اإلنتاجية.

وبالرغم م������ن تراجع إنت������اج النفط خ������ال عامي 2006 
و2007، إال أن معدالت النمو احلقيقية املسجلة خال الفترة 
)2003 – 2007(، كانت فوق مس������توى املع������دالت التاريخية 
املسجلة خال العقدين املاضيني. ومن خال بيانات )اجلدول 
1 – 7 ( ياح������ظ التناق������ص التدريجي لتل������ك املع����دالت من 
16.4 % ع������ام 2003، إلى 10.2 % ع������ام 2005، و 4.6 % 
عام 2007. وبلغ متوس������ط معدل النمو احلقيقي خال الفترة 
املذك������ورة نحو 9.6 %، ويعكس هذا املعدل املرتفع للنمو جملة 
تطورات ش������هدها االقتصاد الكويتي خال هذه الفترة، منها: 
االرتف������اع املتزايد في أس������عار النفط مع الثبات النس������بي في 
إنتاجه ، ارتفاع مس������تويات اإلنفاق احلكومي، وبضمنه اإلنفاق 
الرأس������مالي على تطوير مش������اريع البنية التحتية، التوسع في 
عرض النقد وتوفير الس������يولة الوفي������رة في االقتصاد احمللي، 
وإنف������اق القط������اع اخلاص املدع������وم بزيادة نفقة املس������تثمرين 
باالقتصاد احمللي. وهذا كله، س������اعد الكويت على بناء أضخم 
كتلة للفوائض املالية منس������وبة إلى الن������اجت احمللي اإلجمالي. 
وجتدر اإلشارة هنا، إلى أن معدالت النمو احلقيقي السابقة، 
كان ميكن لها أن تكون عند مس������توى أعلى، لوال التباطؤ الذي 
اعترى عملية تنفيذ احلكومة لبرامجها اإلمنائية، بسبب عدم 
متري������ر جملة من اإلصاحات االقتصادي������ة على خلفية تباين 
توجهات الس������لطتني التنفيذية والتش������ريعية، ما أدى إلى عدم 
املضي قدماً في حتقيق سياس������ة تنوي������ع هيكل اإلنتاج احمللي، 
وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي، وخاصة أن جزءاً كبيراً 
من اإليرادات النفطية احملققة اجته إلى قنوات اإلنفاق اجلاري 
وخاصة اإلنفاق االستهاكي بشقيه: احلكومي واخلاص، وذلك 
على حساب توجيه جزء أقل إلى قنوات اإلنفاق االستثماري.

ثانيـــًا-  بعـــض املجاميـــع األساســـية للحســـابات 
القومية باألسعار اجلارية:

تش������ير بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء، إلى أن صافي 
دخل عوامل اإلنتاج من اخلارج - وهو يتكون بصفة رئيس������ية 
من دخل االستثمارات في اخلارج – قد تراجع بنسبة طفيفة 
خال عام 2007 بلغت 3.6 %، ليس������جل 3.74 مليار د.ك، 
وذل������ك ف������ي أعقاب زي������ادة قدرها 48 % س������جلت في العام 
السابق حينما بلغ صافي هذا الدخل نحو 3.88 مليار د.ك. 
وكانت النتيجة، ارتفاع الناجت القومي اإلجمالي – ويتكون من 
الناجت احمللي اإلجمالي زائداً صافي دخل عوامل اإلنتاج من 
اخلارج – مبا نس������بته 6.5 % ليص������ل إلى 35.5 مليار د.ك، 

مقابل 33.3 ملياراً خال العام السابق.

وفي نهاية عام 2007، بلغ حجم اإلنفاق على االستهاك 
النهائ������ي نحو 14.3 ملي������ار د.ك، أي ما نس������بته 45 % من 
الناجت احملل������ي اإلجمالي، مع العلم أن ه��ذه النس��������بة ك��انت 
نح��������و 57.3 %، 47.9 %، و 42.4 % ف������ي األعوام 2004، 

2005، و 2006 على التوالي.

وارتف������ع صاف������ي االدخار من نح������و 12.3 مليار د.ك في 
ع������ام 2005 إلى نحو 18 ملي������ار د.ك في عام 2006، ولكنه 
انخفض إلى 17.5 ملياراً في عام 2007، أي بنسبة انخفاض 
بلغت نحو 2.8 %. وبلغت نس������بة صافي التكوين الرأسمالي 
نح������و 12.6 % م��ن حج��م الن��اجت احملل������ي اإلجم��الي، وذلك 
مق��ابل 9 % عام 2006، و 7.8 % عام 2003. وبالرغم من 
ارتفاعها النسبي بني عامي 2003 و2007، فما زالت تعتبر 
متدنية، واقتصاد الكويت يحتاج إلى ضعفي هذه النس������بة إذا 
ما أراد راسم السياسات االقتصادية حتفيز االقتصاد، ليخلق 
ما يكفي من فرص العمل املطلوبة للقادمني اجلدد إلى سوق 
العم������ل، وليحّول النمو االس������مي املرتفع الذي تفرزه تطورات 
أس������واق النفط العاملية إلى منو حقيقي مس������تدام وقادر على 
خلق فرص عمل حقيقية تس������توعب أف������واج القادمني اجلدد 

إلى سوق العمل خال السنوات القادمة.

ثالثـــًا-  تطور النـــاجت احمللي اإلجمالـــي النفطي 
والناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي:

1 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي النفطي:

تبني النتائج القطاعية املس������جلة لاقتصاد الكويتي، أن 
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قطاع إنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي، كان القطاع األكثر 
منواً في االقتصاد خال الفترة 2003 – 2007، وذلك نتيجة 
ألدائه املرتفع على خلفية تصاعد أسعار النفط في األسواق 
العاملي������ة من������ذ نهاية ع������ام 2002، ما أدى إلى زي������ادة هيمنة 
قطاع النفط وتعاظم دوره احمل������وري في االقتصاد الكويتي. 
وهذا ما يعكس������ه االرتفاع املتواصل لألهمية النسبية للقيمة 
املضافة لقط������اع النفط والغاز في الن������اجت احمللي اإلجمالي 
باألس������عار اجلارية، من 46.4 % عام 2003 إلى 54 % عام 
2005، و 56.4 % ع������ام 2006، و 54.5 % ع������ام 2007 
)اجلدول 1 – 8(. وبذلك يكون متوس������ط املساهمة النسبية 
لقط������اع إنتاج النفط والغاز في الناجت احمللي اإلجمالي خال 
الفت������رة 2003 – 2007 قد جتاوز 51 %، ما يؤكد االعتماد 
الكبير لاقتصاد الكويتي على النفط في توليد الناجت احمللي 

اإلجمالي.

وفي عام 2007، بلغ نصيب النفط اخلام والغاز الطبيعي 
في الناجت احمللي اإلجمالي نحو 17.3 ملي��ار د.ك )اجلدول 
1 – 8 (، محقق��������اً مع���������دل من������و متواض��������ع بواق��ع 5.6 %، 
وذلك على الرغم من ارتفاع متوس������ط س������عر برميل النفط 
اخلام الكويتي بنح������و 12.5 %. ويُعزى تواضع معدل النمو 
في عام 2007 بشكل رئيس������ي إلى تراجع إنتاج الكويت من 
النف������ط اخل������ام بحوالي 2.3 %، ليص��ل إل������ى 2.57 م ب ي 
مق���ابل 2.64 م ب ي في العام السابق)10(، وذلك على خلفية 
قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج الدول األعضاء في املنظمة 
ف������ي بداية ع������ام 2007. كما لعب رفع س������عر صرف الدينار 
الكويتي مقابل الدوالر األمريكي أيضاً دوراً في خفض قيمة 
اإلنت������اج النفطي عند حتويل اإلي������رادات النفطية من الدوالر 
إلى الدينار، حيث ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي 

خال عام 2007 بنسبة 2.2 %.

وياح������ظ من متابع������ة بيانات )اجل������دول 1 – 7( تراجع 
مع������دالت منو الن������اجت احملل������ي اإلجمالي النفطي باألس������عار 
اجلاري������ة من 56.4 % عام 2005، إلى 34.3 % عام 2006 
ثم إل������ى 5.6 % عام 2007. وباملثل تراجع معدل منو الناجت 
احملل������ي النفط��ي احلقيق�ي من 11.4 % إلى 2.9 % ثم إلى 
– 2.3 % )بالس������الب( على الترتيب. وجتدر اإلشارة هنا إلى 
أن قيمة الزيادة في إنتاج قطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي، 
والبالغة نحو 918 مليون د.ك، كانت مس������ؤولة عن أكثر من 

ثل������ث )35 %( الزيادة في قيمة الناجت احمللي اإلجمالي لعام 
2007، وذلك باملقارنة بالزي������ادة املقابلة عام 2006 البالغة 
نحو 3.4 مليار د.ك، واملس������ؤولة عن أكثر من ثلثي )68 %( 

الزيادة في قيمة الناجت احمللي اإلجمالي.

2 - تطور الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي:

حاف������ظ الن������اجت احمللي اإلجمال������ي غير النفط������ي، وأهم 
القطاع������ات املكونة ل������ه: اخلدمات املالية، النق������ل والتخزين 
واملواص������ات، العقار، وجتارة اجلمل������ة والتجزئة، على وتيرة 
من������وه املرتفعة منذ عام 2002، مس������تفيداً من تنامي الطلب 
احمللي الناجم عن تزايد وتيرة االستهاك واالستثمار بشقيه 
احلكومي واخلاص، وعلى خلفية التصاعد امللحوظ في حجم 
اإلنفاق احلكومي وبخاصة حجم اإلنفاق االس������تثماري، إلى 

جانب توفر التمويل املصرفي.

وتكش������ف بيان������ات )اجل������دول 1 – 8( عن ارتف������اع قيمة 
الن������اجت احمللي اإلجمالي غير النفطي باألس������عار اجلارية من 
11.2 ملي������ار د.ك عام 2005 إل������ى 13.3 مليار عام 2006. 
أي بنس������بة 18.8 %. وواص������ل ارتفاعه إلى 15.1 مليار عام 
2007، أو بنس������بة 13.2 %. واملاح������ظ أنه في عام 2007، 
جت������اوز معدل منو الن������اجت احمللي غير النفط������ي معدل النمو 
املقابل للناجت احمللي النفطي البالغ 4.9 %، مما أس������فر عن 
حدوث حتس������ن ملحوظ في املساهمة النسبية للناجت احمللي 
غير النفطي في الناجت احمللي اإلجمالي )نفطي وغير نفطي( 
م������ن 43.6 % عام 2006 إل������ى 45.5 % عام 2007، إال أن 
هذه املساهمة، مازالت أدنى بكثير من مستواها لعام 2002 
والبالغ 62 %. وهذا يثبت استمرارية السيادة لقطاع النفط 
والغاز في االقتصاد الكويتي، وهو توجه سلبي ال يخدم أحد 
أهم أهداف إس������تراتيجية التنمية طويلة األجل في الكويت، 

وهو تنويع هيكل اإلنتاج والدخل لاقتصاد الكويتي.

ويتك������ّون قطاع اخلدم������ات املالية، الذي يتول������ى القطاع 
اخلاص معظم أنش������طته، من: املؤسس������ات املالي������ة، التأمني، 
العق������ار، وخدمات األعمال. وهو ثاني أكبر القطاعات - بعد 
النف���ط - من حي��ث مس������اهمته النس������بية في الن��اجت احملل�ي 
اإلجم��ال������ي، والت������ي بلغ���ت نح����و 17 % ع�������ام 2007 مقابل 
16.4 % في العام الس������ابق. أما مس������اهمة هذا القطاع في 
الن������اجت احمللي اإلجم���الي غي������ر النفط��ي، ف�������ق������د ناه�������زت 
37.4 % مقاب�����������ل 36.4 %. وبلغ������ت الزي������ادة ف������ي القيمة 
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)اجلدول 1 – 8(
تطور الناجت احمللي اإلجمالي حسب نوع القطاعات )نفطية – غير نفطية(

باألسعار اجلارية للفترة 2005 – 2007(
)القيمة مليون دينار كويتي(

200520062007القطـــاعات
املساهمة النسبية لكل قطاع في 

الناجت احمللي اإلجمالي
20062007

قطاع النفط والغاز الطبيعي
12.22316.43017.34853.652.1النفط والغاز الطبيعي

أنشطة اخلدمات املتصلة باستخراج 
3239390.10.1النفط اخلام والغاز

9708297532.72.3تكرير النفط

13.23517.29818.14056.454.5الناجت احمللي اإلجمالي النفطي

القطاعات غير النفطية
7170700.20.2الزراعة وصيد البحر

الصناعات التحويلية عدا املنتجات 
7437868312.62.5النفطية املكررة

3193353721.11.1كهرباء والغاز واملياه

4375345821.71.7البناء والتشييد

1.0181.0571.0883.43.3جتارة اجلملة والتجزئة

1682062270.70.7املطاعم والفنادق

1.2311.9362.1866.36.6النقل والتخزين واملواصالت

التمويل والتأمني والعقار وخدمات 
4.0224.8545.66515.817األعمال

2.4923.1723.91210.311.7املؤسسات املالية

791061320.30.4التأمني

1.2081.3251.3624.34.1العقار

2432512590.80.8خدمات األعمال

اخلدمات العامة واالجتماعية 
3.2293.5744.10911.712.4والشخصية

24.47230.64833.269100100املجموع اجلزئي

1.0521.3411.609ناقص اخلدمات املصرفية احملتسبة

23.42029.30731.660الناجت احمللي اإلجمالي بقيمة املنتج

174187181زائداً رسوم الواردات

23.59429.49431.841الناجت احمللي اإلجمالي بقيمة املشتري

املصدر- اإلدارة املركزية لإلحصاء نقًا: بنك الكويت املركزي، النشرة الفصلية، يناير – مارس 2008، اجلدول رقم 48.
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املضافة لقطاع اخلدم������ات املالية نحو 811 مليون د.ك عام 
2007 لتس������اهم بنح�����������و 45.6 % من إجمال������ي الزيادة في 
القيمة املضافة للناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي. واملكون 
الرئيس������ي في قطاع اخلدمات املالية، هو قطاع املؤسس������ات 
املالية الذي ش������هد توسعاً غير مس������بوق خال عامي 2006 
و2007، مدفوعاً بتوس������ع أنش������طة القطاع املصرفي وزيادة 
الطل������ب على االئتمان. ومع أن معدل منو قطاع املؤسس������ات 
املالي������ة تراجع من 27.3 % في ع������ام 2006 إلى 23.3 عام 
2007، إاّل أن مساهمته النسبية في الناجت احمللي اإلجمالي 
الكل������ي ارتفع������ت م������ن 10.3 % إل������ى 11.7 %. وبقي قطاع 
التأمني أسرع قطاع����ات اخلدم����ات املالية منواً، وإن تراجع 
مع������دل من������وه من 34.2 % ع������ام 2006 إل������ى 24.5 % عام 
2007. ما يعكس تأثير الطفرة التي ش������هدها سوق التأمني 
التكافل������ي في الكويت خال هذي������ن العامني. ومع ذلك بقيت 
مساهمته في الناجت احمللي اإلجمالي متواضعة جداً )بحدود 

.)% 0.4 - % 0.3

وقط������اع خدم������ات املجتم������ع واخلدم������ات االجتماعي������ة 
والش������خصية يحل ثالثاً من ناحية حجم املس������اهمة النسبية 
في الناجت احمللي اإلجمالي. وقد ش������هد ارتفاعاً ملحوظاً في 
مع������دالت منوه م������ن 10.7 % عام 2006 إل������ى 15 % عام 
2007، م������ا أدى إلى ارتفاع مس������اهمته النس������بية في الناجت 

احمللي اإلجمالي من 11.7 % إلى 12.4 %.

ويأتي قطاع النقل والتخزين واملواصات رابعاً، مع متيزه 
عن بقي������ة القطاعات غير النفطية في حتقيق أعلى معدالت 
النمو في عام 2006 حينما س������جل 57.3 %، وإن تراجع في 
العام التالي إلى 12.9 % رغم اس������تمرار ارتفاع مس������اهمته 
النس������بية في الناجت احملل������ي اإلجمالي الكلي من 6.3 % إلى 
6.6 %. وميكن إرجاع أس������باب طفرة النمو في هذا القطاع 
عام 2006، وبدرجة أقل عام 2007، إلى س������ببني رئيسيني: 
األول – ازدهار نش������اط جت������ارة إعادة التصدي������ر مع ارتفاع 
كميات الس������لع التي تنقل عبر الكويت إل������ى العراق، وبصفة 
خاصة إلى القوات األمريكية. والثاني – ازدهار الطلب على 
خدمات الهاتف النقال مع ارتفاع أعداد املش������تركني وارتفاع 
أعداد اخلطوط التي ميلكونها، وخاصة بعد انضمام ش������ركة 
جديدة ع������ام 2008 إلى الش������ركتني اللت������ني تقدمان خدمة 

الهاتف النقال في الكويت.

رابعًا-  تطور الناجت احمللي اإلجمالي حسب نوع 
اإلنفاق باألسعار اجلارية:

تكشف بيانات )اجلدول 1 – 9(، أن الزيادة احملققة في 
الناجت احمللي اإلجمالي باألس������عار اجلارية لعام 2007، هي 
محصل������ة عامني: زيادة قدرها 3.282 مليار د.ك في الطلب 
احملل������ي، وانخفاض بنحو )- 935( ملي������ون د.ك في الطلب 
اخلارج������ي، بتأثير ارتف������اع الواردات من الس������لع واخلدمات 
بنس������بة 34.5 %، وهي تفوق نس������بة ارتف������اع الصادرات من 
الس������لع واخلدمات والبالغة 7.9 % ف������ي عام 2007 مقارنة 
بالعام الس������ابق. وبلغت نس������بة التراجع في الطلب اخلارجي 
نحو )- 7.7 %( في عام 2007، مقابل 44.7 % عام 2006 

و 69 % عام 2005.

ونشأت الزيادة في الطلب احمللي من مصدرين رئيسيني 
يتمثل أولهما باإلنفاق االس������تهاكي احلكومي الذي زاد بنحو 
540 مليون د.ك ومبا يعك������س جزئياً الزيادات على الرواتب 
واألج������ور خال الس������نة املالي������ة 2008/2007. أّما املصدر 
الثاني فيتمثل باإلنفاق االستهاكي اخلاص الذي زاد بحوالي 
1263 ملي������ون د.ك. وعليه، تبلغ قيم������ة الزيادة في إجمالي 
اإلنفاق االستهاكي النهائي نحو 1803 مليون د.ك، إضافة 
إل������ى قيمة الزيادة في التكوين الرأس������مالي اإلجمالي البالغة 

نحو 1479 مليون د.ك.

والطلب احمللي القوي، ال������ذي يعتبر أهم العوامل املؤثرة 
ف������ي القطاعات غير النفطية، ارتفع عام 2007 بنحو 3282 
مليون د.ك وبنس������بة 19 % مقابل 14 % في العام السابق. 
وبالرغ������م من ذلك، لم يتمكن بعد من حتطيم نس������بة الزيادة 

احملققة في عام 2005 والبالغة 26.6 %.

ويعزى جان������ب كبير من الزيادة ف������ي الطلب احمللي عام 
2007 إلى االس������تهاك اخلاص، والذي يعتبر أكبر مكونات 
الطلب احمللي حيث يستحوذ على ما نسبته 47 % منه، وذلك 
مقارنة بنحو 48.5 %، 50 % خال عامي 2006 و 2005 
على التوالي. وبلغ معدل منو االستهاك اخلاص نحو 15 % 
عام 2007، وذلك باملقارنة بنحو 11 % في العام الس������ابق. 
ويعكس منو االس������تهاك اخلاص ع������ادة جملة من املتغيرات، 
من أهمها: ارتفاع عدد الس������كان، ارتفاع مستويات الدخول، 
طبيعة أمناط االستهاك وبخاصة منط االستهاك باحملاكاة 
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تقليداً ألمناط االس������تهاك الترفي لدى الغير، وارتفاع حجم 
القروض االستهاكية.

واملكون الرئيس������ي اآلخ������ر للطلب احمللي، ه������و التكوين 
الرأس������مالي اإلجمالي، الذي يستمد أهميته من كونه جوهر 
عملي������ة التنمية باعتباره������ا بناء أصول إنتاجي������ة على أرض 
الواقع. وارتفاع نسبة مساهمت���ه في الناجت احمللي اإلجمالي، 
تش������ير إلى تركيز خطط وبرامج التنمي������ة على جانب اإلنتاج 
املادي على حس������اب االستهاك، وذلك بإنشاء مصانع ومدن 

سكنية وإقامة مشاريع للبنية التحتية.

وقد شهدت الس������نوات القليلة املاضية ارتفاعاً ملحوظاً 
في وتيرة اإلنفاق على التكوين الرأس������مالي اإلجمالي، نتيجة 
لزيادة اإلنفاق على املش������اريع االس������تثمارية سواء من جانب 
احلكوم������ة أو من جان������ب القطاع اخلاص، حي������ث بلغ نصيب 
القط������اع اخلاص)11( 45 % من إجمالي االس������تثمارات وذلك 
كمتوس������ط خال الفترة 2002 – 2006، علماً بأن النس������بة 

بلغت 40 % عام 2002، و 46 % عام 2006.

وبتحلي���������ل مكون���ات نش������اط القط��اع اخلاص، يتض��ح أن 

)اجلدول 1 – 9(
تطور الناجت احمللي اإلجمالي حسب نوع اإلنفاق

باألسعار اجلارية، للفترة 2005 – 2007

نـــوع اإلنفــاق

200520062007

% القيمة
% القيمةلإلجمالي

% القيمةلإلجمالي
لإلجمالي

3.70715.74.09513.94.63514.5أ- اإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي

7.58632.28.41928.59.68230.4ب- اإلنفاق االستهالكي النهائي اخلاص

111.29347.912.51442.414.31745- إجمالي االستهالك النهائي )أ+ب(

3.87716.44.78716.26.26619.7ج- تكوين رأس املال اإلجمالي

215.17064.317.30158.720.58364.6- الطلب احمللي = )أ+ب+ج(

315.0946419.31665.520.83865.3- الصادرات من السلع واخلدمات
ناقصاً

4- الواردات من السلع واخلدمات
6.670 -28.3 -7.123 -24.1 -9.580 -30 -

58.42435.712.19341.311.25835.4- الطلب اخلارجي = )3 – 4(

اإلنفاق على الناجت احمللي اإلجمالي = 
)5+2(23.59410029.49410031.841100

املصدر- اإلدارة املركزية لإلحصاء، نقًا عن: بنك الكويت املركزي، النشرة الفصلية يناير – مارس 2008، اجلدول رقم )50(.

80 % م������ن حجم االس������تثمارات اخلاص������ة توجهت خلدمة 
قطاع������ني فق������ط، حيث اس������تأثر قط������اع التموي������ل والتأمني 
والعقارات وخدمات األعمال )قطاع اخلدمات املالية( بنسبة 
45 % من إجمالي هذه االستثمارات، بينما تلقى قطاع النقل 
واملواصات 35 % منها ويعتبر هذا األمر انعكاس������اً منطقياً 
الهتمام القطاع اخلاص بنش������اط النق������ل واملواصات الذي 
ازدهر بعد حترير العراق من النظام السابق، نتيجة لاعتماد 
على الكويت بشكل رئيس������ي في توفير االحتياجات املتزايدة 
للش������عب العراقي وللق������وات األمريكية. إال أن ذلك ال يعد من 
الناحية التنموية املس������تدامة فرصة استثمارية طويلة األجل 
ميكن االعتماد عليها كأحد محركات نشاط القطاع اخلاص، 
ما لم يواكب ذلك توس������يع االس������تثمار في ه������ذه القطاعات، 
بحيث تصبح أكثر كفاءة وتطوراً، وذات قدرة تنافس������ية عالية 

أمام املنافسني الدوليني في املنطقة.

وبشكل عام، فقد ارتفع اإلنفاق على التكوين الرأسمالي 
اإلجمالي بوتيرة أس������رع خال الس������نوات الث������اث األخيرة، 
حيث س������جل في عام 2005 زيادة بلغت نس������بتها 21.7 %، 
وف������ي ع������ام 2006 زيادة بنس������بة 23.5 %، وبلغ������ت الزيادة 
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أقصاه������ا في عام 2007 بنس������بة 31 % )اجلدول 1 – 9(. 
وعلي������ه، فقد تضاعفت قيمة التكوين الرأس������مالي اإلجمالي 
خ������ال الفت������رة )2003 – 2007( بنح������و 215 %، حي������ث 
ارتفع������ت من 2 مليار د.ك عام 2003، إل������ى 6.3 مليار عام 
2007. وتعكس هذه املؤش������رات حالة االنتعاش الذي يعيشه 
االقتصاد الكويتي خال الس������نوات األخيرة، والذي انعكس 
بش������كل إيجابي عل������ى توقعات األعمال في املس������تقبل )على 
الرغم م������ن الضغوط التضخمية اجلدي������دة(. وهذا ما تعبر 
عنه ورش العمل املنتش������رة في مختلف أرجاء الكويت لتنفيذ 
عشرات املشاريع االستثمارية، التي أطلقت سواء من جانب 
احلكومة أو القطاع اخلاص، وتوزعت ما بني القطاع النفطي 

والقطاعات غير النفطية.

خامســـًا-  مســـاهمة القطـــاع اخلاص فـــي الناجت 
احمللي اإلجمالي:

يرى كثير من االقتصاديني، أن ارتفاع نس������بة مس������اهمة 
القطاع اخلاص في النش������اط االقتص������ادي لبلد معني، ينظر 
إليه باعتب������اره أحد أهم املؤش������رات الدالة عل������ى ديناميكية 
االقتصاد وتطوره وفقاً ملعايير اقتصادات البلدان الصناعية 
املتقدمة؛ حيث يس������اهم القطاع اخلاص في رفع الكفاءة من 
خال االستخدام الكفوء للموارد االقتصادية، وتعظيم حجم 
اإلنتاج باس������تخدام أقل قدر ممكن من تلك املوارد. كما يقوم 
القطاع اخلاص من خال سعيه إلى تعظيم األرباح، بالتركيز 
على وس������ائل اإلب������داع واالبت������كار ملقابلة احتياجات الس������وق 
مقارنة بالقطاع العام. ويؤدي تعاظم دور القطاع اخلاص إلى 
التخفيف من هيمنة القطاع العام على األنشطة االقتصادية 

مع احتفاظه بدور املنظم واملراقب.

وبالرغم من أن النتائج التنموية املس������جلة، تش������ير إلى 
أن حج������م مس������اهمة القط������اع اخلاص في الن������اجت احمللي 
اإلجمال������ي)12( خال الفت����رة 2002 – 2006، قد اتس������م 
باالنخفاض )من 37 % عام 2002، إلى 31 % عام 2006(، 
أي مبعدل أهمية نس������بية قدرها 33 % في املتوسط. إال 
أن نس������بة منو القطاع اخلاص خال الفترة املذكورة، كانت 
جيدة )20 % متوسط معدل النمو السنوي(، ما يشير إلى 
أن منو القطاع اخلاص في االقتصاد الكويتي خال الفترة 

السابقة كان مقبوالً.

وياحظ عدم االتس������اق بني معدل النمو املسجل للقطاع 
اخلاص من جهة، واالنخفاض املاحظ في النصيب النسبي 
لهذا القطاع ف������ي الناجت احمللي اإلجمال������ي من جهة أخرى. 
ويُع������زى هذا األمر إلى أن الناجت احمللي اإلجمالي قد ش������هد 
ارتفاع������اً كبيراً نتيجة الرتفاع أس������عار النف������ط العاملية خال 
الفترة املش������ار إليها، ولم يقابله منو مماثل بنفس النسبة في 
ناجت القطاع اخلاص. وعند استبعاد الناجت احمللي اإلجمالي 
النفطي، يتبني أن مساهمة القطاع اخلاص في الناجت احمللي 
اإلجمالي غير النفطي، قد بلغت 59 % في املتوس������ط خال 
الفترة نفس������ها. وبعد أن كانت قيم������ة الناجت للقطاع اخلاص 
الكويتي عام 2002، تس������اوي ما يقرب م������ن 4.3 مليار د.ك 
)متث������ل 56 % من الن������اجت احمللي اإلجمالي غي������ر النفطي(، 
ارتفعت هذه القيمة إلى ما يقارب 8.9 مليار د.ك عام 2006 
)62 % من الن������اجت احمللي اإلجمالي غير النفطي(، أي أكثر 

من ضعف قيمته في عام 2002.

وفيم������ا يتعل�ق بالتوزي�ع القط�اعي داخ�ل نش������اط القط�اع 
اخل���اص؛ تش���������ير البيان����ات املتاح���ة إلى ترك����ز م����ا نس����بته 
48 % م�������ن أنش������طة القط��اع اخل��اص ف������ي قطاع اخلدمات 
املالي������ة، ويش������مل: التموي������ل والتأمني والعق������ارات وخدمات 
األعم������ال. وهو ما ميك������ن اعتباره نقط������ة البداية نحو حتول 

الكويت إلى مركز مالي إقليمي ملنطقة اخلليج العربي.

وعلى صعيد متصل، ياحظ أن قطاع النقل واملواصات 
ال ميثل سوى 10.6 % من جملة ناجت القطاع اخلاص، األمر 
الذي يحتاج إلى معاجلة س������ريعة وتطوير أكبر، حتى يساهم 
بفعالي������ة أكبر في توفير املقومات األساس������ية الازمة لتحول 

الكويت إلى مركز جتاري.

وف������ي املقابل، وبخاف اس������تحواذ قطاع جت������ارة اجلملة 
والتجزئة واملطاعم والفنادق على نس������بة 16.4 % من جملة 
ناجت القطاع اخلاص، فإن نسب بقية القطاعات تبقى ضئيلة. 
فالصناعات التحويلية - ش������املة الصناعات النفطية - على 
س������بيل املثال، ال متثل سوى 9.3 % من ناجت القطاع اخلاص 
خال الفترة )2002 – 2006(، وذلك نتيجة سيطرة القطاع 
العام بش������كل كامل على ن������اجت قطاع الصناع������ات التحويلية 
النفطية، وعدم إفس������اح املجال أمام القطاع اخلاص ليمارس 

دوره بفعالية أكبر في هذا القطاع االستراتيجي.
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سادسًا-  نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار اجلارية:

أدت حالة االنتعاش االقتص������ادي التي غمرت االقتصاد 
الكويتي خال الس������نوات القليل������ة املاضية، إلى تضاعف قيم 
الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية، وارتفاعها مبعدالت 
تفوق كثيراً معدالت منو السكان في دولة الكويت، ما أدى إلى 
حتسن بعض املؤش������رات االجتماعية مثل: مستويات املعيشة 
والرفاهية االجتماعية، التي يعبر عنها بارتفاع نصيب الفرد 

من الناجت احمللي اإلجمالي.

وتش������ير البيانات املتاحة)13( إلى ارتفاع نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي من 5.7 ألف د.ك )18.8 ألف دوالر( 
عام 2003، إلى 9.4 ألف د.ك )33 ألف دوالر( عام 2007، 
محقق�����اً نس������ب������ة من����و خال الفت��������رة بلغ��ت حوالي 65 % 
لنصي������ب الفرد من الن������اجت بالدينار، ونح������و 76 % لنصيب 
الفرد بالدوالر، واختاف نس������بتي النمو يعكس ارتفاع س������عر 

ص������رف الدينار الكويتي مقابل ال������دوالر عام 2007 بعد فك 
ربط الدينار بالدوالر.

وفي آخر ثاث س������نوات، ارتف������ع نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية من 7888 د.ك )27 ألف 
دوالر( ع������ام 2005، إلى 9268 د.ك )32.3 ألف دوالر( عام 
2006، ليبل������غ نحو 9365 د.ك )33 ألف دوالر( عام 2007، 
مسجًا نس������بة ارتفاع متواضعة في عام 2007، ال تزيد عن 

1 % مقارنة بالعام السابق.

وبه������ذا بقيت الكويت في املرتبة الثالثة من ناحية نصيب 
الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي على مس������توى دول مجلس 
التعاون، بعد قطر واإلمارات، اللتني يقدر نصيب الفرد فيهما 
بنحو 73 أل������ف دوالر، و 43 ألف دوالر على التوالي. ويقدر 
صن������دوق النقد الدول������ي)14( ارتفاع نصيب الف������رد في الدول 
الثاث عام 2008، إلى 95 ألف، 50 ألف، و 42 ألف دوالر 

في كل من قطر، اإلمارات، والكويت، على التوالي.
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متهيـــد:
يش������هد االقتصاد الكويتي منذ بداي������ة الطفرة النفطية 
احلالية حالة من االزدهار االقتصادي، امتدت لتشمل كافة 
القطاع������ات االقتصادي������ة، وحملت في ثناياه������ا ارتفاعاً في 
معدالت النمو االقتصادي إلى مس������تويات قياسية، وفوائض 
ملموسة في احلساب اجلاري وامليزانية العامة للدولة كنسبة 
متزايدة من الناجت احمللي اإلجمالي، إلى جانب بناء كم هائل 

من االحتياطيات األجنبية.

ولم يكن مس������تغرباً أن تبادر حكومة الكويت إلى توظيف 
ج������زء ال بأس به من إيراداتها الضخمة في مش������اريع البنية 
التحتية واملش������اريع التنموية األخ������رى. ولتكتمل صورة املناخ 
اإليجاب������ي الذي يس������ود االقتص������اد الكويت������ي، بالتزامن مع 
موجة من االنفتاح طبع������ت هذا االقتصاد، ومع اتخاذ بعض 
خطوات اإلصاح االقتصادي، مما عزز من درجة الثقة لدى 
املس������تثمرين والنشاط االستثماري بش������كل عام، وأسهم في 
رفد حيوية ونشاط القطاع اخلاص، ليلعب دوراً أكثر فاعلية 

في مجمل النشاط االقتصادي.

إال أن ه������ذا النمو احلاصل في الطلب احمللي، قد جتاوز 
القدرة االستيعابية لاقتصاد الكويتي، أو بتعبير آخر: ارتفع 
الطلب احمللي مبعدالت تفوق معدالت زيادة الطاقة اإلنتاجية 
وما هو معروض من الس������لع واخلدمات، ما أدى بالتالي إلى 
ارتفاع مس������تويات أسعارها في األسواق احمللية. مع اإلشارة 
هنا إلى أن ضغوط الطلب احمللي، لم تكن لوحدها املسؤولة 
ع������ن االرتفاع في معدالت التضخم، بل أس������همت فيه أيضاً 

مجموعة من العوامل اخلارجية.

والكويت ليس������ت الدول������ة الوحيدة ف������ي املنطقة العربية 
وغيرها من املناطق التي تواجه تصاعد الضغوط التضخمية. 
بل إنه عند مقارنة معدل التضخم في االقتصاد الكويتي مع 
معدالت التضخم املس������جلة في االقتصادات األخرى، يتبني 
لن������ا أن معدل التضخم في الكوي������ت يعتبر معتدالً باملقاييس 
العاملية. وعلى صعيد منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
يبقى معدل التضخم في الكويت، البالغ 5.5 % عام 2007، 
في مستوى وس������طى يقل عن املستويات السائدة في كل من 

قط������ر )12 %( واإلم������ارات )11 %( وعمان )6.1 %(، وإن 
بقي أعلى بقليل من املستوى املقاب��ل في السعودية والبحرين 

)4.1 %  لكل منهما(.

وهناك عدة مقاييس للتضخم، أهمها وأكثرها استخداماً 
“الرقم القياسي ألسعار املستهلك” )CPI(، الذي يعتمد على 
مسوحات ميدانية لتحديد سلة السلع واخلدمات التي تدخل 
في تركيبه، وأهميتها النس������بية في ميزانية األس������رة. وآخر 
مس������ح من هذا النوع أجري في الكويت عام 2000 بواسطة 
اإلدارة املركزي������ة لإلحص������اء بوزارة التخطي������ط، وهي حالياً 
تنفذ مسحاً جديداً ستكون له أهمية استثنائية؛ ألنه سيتيح 
التعرف على مكونات الرقم القياسي ألسعار املستهلك، بعد 
أن تغيرت األوزان الترجيحية لبنود اإلنفاق الرئيس������ية على 
مدى األعوام الثمانية املاضية. وبذلك، ميكن التعرف بشكل 
أفض������ل على مس������تويات التضخم احلقيقية ف������ي االقتصاد 
الكويتي، وأيضاً على س������لوكيات األسر وأمناط إنفاقها، من 

أجل وضع السياسات الازمة بهذا الشأن.

وفي مس������ح عام 2000، مت حتديد أكث������ر من 600 من 
الس������لع واخلدمات، موزعة حس������ب بنود اإلنفاق الرئيس������ية 
في ثمان������ي مجموعات، وح������ددت لهذه املجموع������ات أوزان 
ترجيحية في ميزانية األس������رة، وهي مرتبة تنازلياً كالتالي: 
خدمات املس������كن 26.7 %، املواد الغذائية 18.3 %، النقل 
واملواصات 16.1 %، سلع وخدمات منزلية 14.7 %، سلع 
وخدمات أخرى 9.9 %، الكساء وملبوسات القدم 8.9 %، 
اخلدم������ات التعليمية والصحية 4.7 %، املش������روبات والتبغ 

0.7 %، واملجموع )ميزانية األسرة( 100 %.

أواًل-  تطـــور مؤشـــرات التضخـــم فـــي االقتصاد 
الكويتي:

التضخــــم محســــوبة بالتغيــــرات فــــي  معــــدالت   -  1
األرقام القياسية السنوية العامة ألسعار املستهلك:

ظل االقتصاد الكويتي إلى سنوات قليلة مضت مبنأى عن 
الضغوط التضخمية. فقد كان احلفاظ على معدل للتضخم 
عند مس������تويات منخفضة؛ يعد أحد أه������م أولويات صانعي 
السياسات االقتصادية في دولة الكويت. وكان هدف حماية 

التــضـــــخـــــــــم

الفصل الثالث
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االقتص������اد احمللي من التضخم املس������تورد أحد أبرز أهداف 
السياسة النقدية لبنك الكويت املركزي.

فلم تزد معدالت التضخم السنوي خال سنوات الفترة 
2000 – 2004 ع������ن 1.3 % كح����������د أقصى. وكانت نحو 
1.3 % عام 2001، 0.9 % عام 2002، 1 % عام 2003، 
و 1.3 % ع������ام 2004. وخال األعوام 2005، 2006، و 
2007، حدثت مس������تجدات أثرت في اجتاهات األس������عار 
احمللية؛ فقد واصلت أس������عار النفط ارتفاعها في األسواق 
العاملي������ة، ما أدى إل������ى زيادات غير مس������بوقة في إيرادات 
الكوي������ت النفطية خ������ال األعوام الثاثة الس������ابقة، األمر 
الذي حفز احلكومة الكويتية على تطبيق سياس������ات تهدف 

إلى زيادة اإلنفاق العام بشقيه االستهاكي والتنموي، فضًا 
عن ارتفاع مس������تويات دخول الكثير من املواطنني واملقيمني 
م������ن مصادر مختلفة. هذا كله، أفضى إلى ارتفاع متوس������ط 
املس������توى العام ألسعار املس������تهلك* في عام 2005 إلى نحو 
4.1 % مقارنة بنحو3.1 % في العام الس������ابق، ثم تباطأ إلى 
3.1 % ف������ي عام 2006 )اجل������دول 1 – 10(. ومن ثم عاود 
االرتفاع ع�����ام 2007 ليصل إلى 5.5 % في املتوسط، وهذا 

أعلى ارتفاع سنوي منذ ما يزيد على 15 عاماً.

وارتف������ع معدل التضخم ف������ي يناير 2008 إل������ى نح�����و 
9.5 % مقارنة مبس������تواه في يناير 2007. وتكشف بيانات 

* حس������اب معدل التضخم من خال تغير الرقم القياس������ي ألس������عار املستهلك، يتم من خال مقارنة مستوى ذلك الرقم في ش������هر معني مبستواه في الشهر املقابل من العام 
الس������ابق. ومن ناحية أخرى، عادة ما تهتم البنوك املركزية مبعرفة اجتاهات التضخم على املدى القصير، وذلك من خال مقارنة مس������توى الرقم القياس������ي العام ألسعار 
املس������تهلك في ش������هر معني مبس������تواه في الشهر السابق من العام ذاته. وعلى هذا األساس، ميكن القول أن الطريقة الس������ليمة الحتساب معدل التضخم باستخدام الرقم 
القياس������ي ألس������عار املستهلك خال فترة معينة )6 أو 9 شهور( من العام احلالي، بحساب متوسط األرقام القياسية لعدد شهور الفترة، أو متوسط األرقام القياسية لعدد 
ش������هور الس������نة، ومقارنته مبتوسط األرقام القياسية لنفس العدد من الشهور في السنة السابقة. وفي )اجلدول 1 – 10( معدل التضخم احملسوب باستخدام متوسطات 
األش������هر بلغ 3.1 % عام 2006، و5.5 % عام 2007. ومعدل التضخم احملس������وب مبقارنة الرقم القياس������ي ألس������عار املستهلك في ديس������مبر 2006 مع ديسمبر 2005، 

وديسمبر 2007 مع ديسمبر 2006 بلغ 3.7 ، 7.5 % على الترتيب.

)اجلدول 1 - 10(
تطور األرقام القياسية السنوية والشهرية )ديسمبر( ألسعار املستهلك

حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية للفترة )2005 – 2007(
)100 = 2000(

مجموعات
اإلنفاق الرئيسية

معدالت التضخم محسوبة على 
أساس متوسطات سنوية

معدالت التضخم محسوبة في شهر ديسمبر 
على أساس سنوي

األرقام القياسية السنوية 
األرقام القياسية الشهرية معدالت التضخملسعر املستهلك

معدالت التضخملسعر املستهلك )ديسمبر(

ديسمبر 20052006200720062007200520062007
2006

ديسمبر 
2007

7.5 %3.7 %5.5111.3115.4124.1 %3.1 %108.8112.1118.2الرقم القياسي العام
6.3 %3.2 %4.7123.9127.9136 %3.9 %119.4124129.8املواد الغذائية

14.5 %0.1 %6.8114.4114.5131.1 %1.9 %112.2114.3122.1املشروبات والتبغ
4.6 %6.4 %4.7119.3126.9132.8 %4.1 %118122.8128.6الكساء وملبوسات القدم

16.1 %1.4 %8107.9109.4127 %2.6 %105.3108116.6خدمات املسكن
5.5 %1.6 %3.4102103.6109.3 %2.7 %99.5102.2105.7سلع وخدمات منزلية

2.5 %8.3 %7.3101.3109.7112.4 %1.9 %100.7102.6110.1النقل واملواصالت
11.6 %- 2.6 %4.7129.1125.8140.4 %2.4 %123.2126.2132.1اخلدمات التعليمية والصحية

7.1 %2.4111.9119.8119.6 %4.8 %110115.3118.1سلع وخدمات أخرى
 2 -
باأللف

املصدر- بيانات معدالت التضخم السنوية )متوسطات(: اإلدارة املركزية لإلحصاء؛ نشرة األرقام القياسية ألسعار املستهلك و»نسبة التضخم«، نوفمبر 2007. 
بيانات معدالت التضخم الشهرية )ديسمبر( حسبها الباحث من واقع األرقام القياسية الشهرية لسعر املستهلك لشهر ديسمبر للسنوات 2005، 2006، و 2007 

املنشورة على املوقع الشبكي لإلدارة املركزية لإلحصاء.
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)اجلدول 1 – 11(
معدالت التضخم في األشهر التسعة األولى من عامي 2007 و2008

)األرقام القياسية ألسعار املستهلك في يونيو وسبتمبر 2007، ويونيو وسبتمبر 2008(
)سنة األساس = 2000(

أقسام اإلنفاق الرئيسية
األرقام القياسية 
ألسعار املستهلك 

يونيو 2007

األرقام القياسية 
ألسعار املستهلك 

يونيو 2008

األرقام القياسية 
ألسعار املستهلك 

 سبتمبر 2008

معدل التضخم
على أساس سنوي 

يونيو 2008

معدل التضخم
على أساس سنوي 

سبتمبر 2008
10.8 %11.3 %117.2130.5133.3الرقم القياسي العام

13.9 %14.2 %126.8144.8147.9املواد الغذائية

27 %24.1 %120.4149.4159.1املشروبات والتبغ

7.9 %6.6 %129.1137.6139.3الكساء وملبوسات القدم

10.1 %13.1 %115.6130.8133.8خدمات املسكن

18.6 %15.5 %105121.3126.1سلع وخدمات منزلية

5.1 %4.8 %110.4115.7115.7النقل واملواصالت

5.3 %13.4 %126.3143.2149.2اخلدمات التعليمية والصحية

9.6 %8.4 %117.8127.7129.5سلع وخدمات أخرى

املصدر- اإلدارة املركزية لإلحصاء؛ األرقام القياسية ألسعار املستهلك و»نسبة التضخم«، يونيو 2008. وبنك الكويت الوطني، املوجز االقتصادي، املجلد 9، العدد 
9، 4 فبراير 2009.

اإلدارة املركزية لإلحصاء، أن هذا االرتفاع في ش������هر يناير 
2008، تركز بصفة أساس������ية في ثاث مجموعات س������لعية 
أوالها- خدمات الس������كن التي ارتفعت بنس������بة 16.1 %، 
وثانيتها- مجموعة الس������لع واخلدمات املنزلية )10.3 %(، 
وثالثتها- مجموعة املواد الغذائية )7.6 %(. وتوالى ارتفاع 
الرقم القياس������ي ألسعار املس������تهلك)15(، ليسجل في الشهر 

التال������ي )فبراي������ر 2008( نحو 10.14 %، ث������م 10.2 % 
ف������ي مارس، و 11.4 % في ابريل، ليتراجع بش������كل طفيف 
إل������ى 11.1 % في مايو 2008 مقارنة مبس������تواه في مايو 
2007. وفي ش������ه���ر يوني����و 2008 بلغ معدل التضخم نحو 
11.3 % محسوباً على أساس سنوي مبقارنته مبستواه في 
يونيو 2007 )اجلدول 1-11(. وسجل معدل التضخم على 

أساس سنوي نحو 11.1 %، 11.6 %، 10.8 %، 10.4 %، 
و 10.38 % في يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر 
على التوالي حس������ب آخر البيان������ات املتاحة. ويقدر أن يكون 
معدل التضخم قد أنهى ع������ام 2008 بحدود 8 %، قبل أن 
يتراجع إلى 6 % كمتوس������ط متوق������ع للنصف األول من عام 

.2009

2 - معــــدالت التضخم محســــوبة بتغيرات األرقام 
القياسية السنوية ألسعار املستهلك حسب أهم أقسام 

بنود اإلنفاق الرئيسية:

أ - خدمات املسكن:

ياح������ظ من بيانات )اجلدول 1 – 10( أن ارتفاع معدل 

التضخم املس������جل في ديسمبر 2007، جاء مدفوعاً بارتفاع 
تكلفة خدمات املساكن التي قفزت خال هذا الشهر بنسبة 
16.1 % )على أس������اس س������نوي( وبنس������بة 8 % كمتوس������ط 
لعام 2007 بأكمله مقابل 2.6 % فقط في العام الس������ابق. 
وتعزى أس������باب الزي������ادة في تكاليف خدمات املس������كن، إلى 
أن التغي������رات الت������ي تطرأ على أرقام ه������ذا البند ال تتم على 
فت������رات منتظمة، إل������ى جانب قرار البلدي������ة في عام 2006 
والقاضي بإلغاء الس������قف املفروض عل������ى معدل الزيادة في 
اإليجارات)16(. ويذكر أن معظم تكلفة خدمة املسكن مرتبط 
بإيج���ارات املس������كن. ومبتابع���ة )اجلدول 1 - 11( ياح���ظ 
ح���دوث تراج��ع نس��بي في مع���دل تض��خم ه��ذه املجموع�������ة 
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إل������ى مس������ت��������وى 13.1 % في نهاية يوني������و و 10.1 % في 
نهاية س������بتمبر 2008 على أساس سنوي، وذلك باملقارن��������ة 
مبس������ت������واه املسجل في ديس������مبر 2007 والبالغ 16.1 %. 
وتعزى أسباب هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده نشاط 

القطاع العقاري خال عام 2008.

وضم������ن املجموع������ات املرتبط������ة باملس������كن، ياحظ أن 
التضخم ف������ي مجموعة الس������لع واخلدم������ات املنزلية مازال 
مرتفعاً، وس������جل نحو 15.5 % في يونيو ارتفع إلى 18.6 % 
في سبتمبر 2008 )اجلدول 1 – 11(. وتعزى أسباب ارتفاع 
األرقام القياس������ية لهذه املجموعة، إلى ارتفاع أسعار األثاث 
واألجهزة املنزلية، والتي تعتبر الواردات مصدرها الرئيسي. 
وهذه املجموعة مؤهلة أكثر من غيرها، كي تس������تفيد الحقاً 
م������ن االرتفاع الذي حدث أخيراً في س������عر ص������رف الدينار 
الكويتي)17(. ومع أن هذا االرتفاع في سعر صرف الدينار، ال 
يعتب������ر كبيراً، فهو في حدود 9.2 % منذ قرار فك االرتباط 
احلص������ري للدينار الكويتي بال������دوالر األمريكي في 20 مايو 
2007. ناهيك عن أن هذا االرتفاع لم يأت مرة واحدة، وإمنا 
امتد على ط������ول الفترة )ماي������و 2007 – يونيو 2008(، إال 
أنه يفترض به أن يؤدي إلى تراخي أسعار الواردات السلعية 
مبا فيها املواد الغذائي������ة، وخاصة في الربع األخير من عام 

.2008

ب-  املواد الغذائية:

تتب������وأ مجموعة املواد الغذائية مركز الصدارة في توليد 
الضغوط التضخمي������ة في الكويت خال الس������نوات الثاث 
األخي������رة. فبعد أن تراجع معدل التضخم في هذه املواد إلى 
3.9 % خال عام 2006 بأكمله من مستواه القياسي البالغ 
8.5 % لع������ام 2005، عاد للتصاعد م������رة ثانية إلى 4.7 % 
عام 2007 )اجلدول 1 - 10(، وضمن هذا القطاع ياحظ 
أن األسماك والدجاج والفواكه الطازجة، قد سجلت الزيادة 

األعلى في أسعارها.

ومما الش������ك فيه أن ارتفاع أس������عار اجل������زء الكبير من 
امل������واد الغذائية ف������ي الكويت، جاء نتيجة الرتفاع أس������عارها 
ف������ي دول املنش������أ املصدرة لها - كما س������بق بيانه - وتش������ير 
بيانات األرقام القياس������ية ألس������عار املواد الغذائية في يونيو 
2008، إل������ى أن زخم النمو في أس������عارها م������ا زال مرتفعاً، 
حيث س������جل 14.2 % على أساس سنوي، تراجع قليًا إلى 

13.6 % في س������بتمبر 2008 )اجل������دول 1 – 11(. وتتجه 
معظ������م التوقعات إل������ى أن معدل التضخم له������ذه املجموعة، 
س������وف يتباطأ خال النصف الثاني من عام 2008، في ظل 
تراجع األس������عار العاملية للس������لع واملواد الغذائية. ومثل هذا 
التباط������ؤ قد يأخذ بعض الوقت ليظهر في الرقم القياس������ي 
لتكاليف املعيش������ة. فالتراجع في أسعار املواد الغذائية خال 
شهر يوليو وأغسطس كان محدوداً، مما يعنى أن تأثير هذا 
التراج������ع لن يظهر قبل الربع األخي������ر من عام 2008. ومن 
املتوقع أن تستفيد أس������عار املواد الغذائية والسلع املستوردة 
األخرى من ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل انخفاض سعر 
صرف اليورو في النصف الثاني من عام 2008، والس������يما 
أن نحو ثلث الواردات الكويتي������ة تأتي من االحتاد األوروبي، 
ما يؤدي إلى خفض أس������عار السلع املس������توردة مع نهاية عام 

2008 وبداية عام 2009.

3 - تسارع وتيرة االرتفاع في املستوى العام ألسعار 
السلع املستوردة في بلدان املنشأ:

يتسم االقتصاد الكويتي بارتفاع درجة انكشافه – حجم 
التب������ادل التجاري منس������وباً إلى الناجت احملل������ي اإلجمالي – 
على االقتص������اد العاملي، حيث بلغ������ت 76.6 % عام 2007 
مقابل 76.1 % خال العام الس������ابق. وبالتالي، فإن الكويت 
تعتمد على االس������تيراد م������ن الدول األخ������رى للوفاء مبعظم 
احتياجاته������ا م������ن الس������لع واخلدم������ات )أكثر م������ن 90 %(، 
وه������و األمر الذي يعكس ارتفاع مس������توى ال������وزن الترجيحي 
ألسعار السلع املس������توردة)18( إلى 76.9 % في تكوين الرقم 
القياس������ي العام ألس������عار اجلملة بالكويت. وتشير البيانات 
املتاحة بهذا الصدد، إلى أن حتركات الرقم القياس������ي العام 
ألسعار اجلملة للسلع املستوردة، قد اتخذت منطاً تصاعدياً 
مياث������ل النمط الذي اتخذته حتركات الرقم القياس������ي العام 
ألسعار املستهلك خال السنوات الثاث املاضية )2005 – 
2007(. وعلى وجه التحديد، تش������ير البيانات الصادرة عن 
اإلدارة املركزي������ة لإلحصاء )اجل������دول 1 - 12( إلى ارتفاع 
معدل التضخم في الرق�م القياس������ي ألس������عار اجلملة للسلع 
املس������توردة من نحو 0.3 % ع������ام 2004، إلى 4.8 % عام 
2005 ليتباط������أ إلى 2 % عام 2006 قبل أن يعاود ارتفاعه 
مرة أخ������رى إلى نحو 3.8 % ع������ام 2007. وقد تركز ذلك 
االرتفاع بدرجة أساس������ية في املستوى العام ألسعار اجلملة 
ملنتجات الصناعات التحويلية املستوردة الذي سجل ارتفاعاً 
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)اجلدول 1 – 12(
تطور مؤشرات األرقام القياسية ألسعار اجلملة

)التغير السنوي نسبة مئوية(

20032004200520062007البيـــــــــــــــــــان

11.34.13.15.5الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك )2000 = 100(

1.90.44.42.13.9الرقم القياسي ألسع���ار اجلمل�ة )1980 = 100(

الرقم القياسي ألسعار اجلمل�ة للسلع املستوردة 
)100 = 1980(                                     2.60.34.823.8

الرقم القياسي ألسعار اجلمل�ة للسلع املنتجة محلياً 
)100 = 1980(                                     0.3 -0.43.32.54.1

املصدر-  اإلدارة املركزية لإلحصاء. وبنك الكويت املركزي، التقرير االقتصادي 2007، ص ص 54 - 57.

مبعدل 3.7 % خال عام 2007، مقابل نحو 1.8 % خال 
عام 2006، باإلضافة إلى زيادة معدل االرتفاع في املستوى 
العام ألسعار اجلملة للمنتجات الزراعية واحليوانات احلية 
واألس������ماك املستوردة إلى نحو 6.6 % مقابل 6.2 % خال 

العامني املذكورين على الترتيب.

إلى جانب ذلك، يس������تدل من تس������ارع معدالت التضخم 
في الرقم القياس������ي العام ألسعار املس������تهلك خال العامني 
األخيري������ن )3.1 % و 5.5 %( بوتي������رة أس������رع من حتركات 
معدالت التضخم املقابلة في الرقم القياس������ي العام ألسعار 
اجلملة للس������لع املس������توردة )2 % و 3.8 %( على قوة تأثير 
الضغ������وط التضخمية الناجم������ة عن العوام������ل احمللية، كما 

سنفصل ذلك في الفقرة التالية:

ثانيًا-  العوامل احمللية للتضخم:
   1 -  تسارع النمو في عدد السكان:

بلغ معدل منو الس������كان في الكويت 8.6 % عام 2005، 
تراج������ع قليًا إلى 6.4 % عام 2006، ثم عاود ارتفاعه إلى 
6.8 % ع������ام 2007 )3.1 % للس������كان الكويتيني، و 8.6 % 

للسكان الوافدين(.

وارتفاع عدد السكان هو أحد العوامل الرئيسية الدافعة 
ملعدالت التضخ������م نحو االرتفاع، ملا ينط������وي عليه ذلك من 
زيادة مقابلة في الطلب على خدمات السكن قد يفوق حجم 
املعروض منها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االرتفاعات الكبيرة 
في أسعار األراضي واملساحات احملدودة منها، شكلت قيوداً 
إضافية على جانب العرض. كذلك، يؤدي النمو السريع في 

عدد الس������كان إلى زيادة مقابلة ومباش������رة ف������ي الطلب على 
الس������لع واخلدمات االس������تهاكية املختلفة، وبالتالي الضغط 

على أسعارها نحو االرتفاع.

احلكومي: اإلنفاق  زيادة   -  2

أس������فرت االرتفاعات املتتالية في أس������عار النفط اخلام 
في السوق العاملية خال السنوات األخيرة، وبخاصة الفترة 
)2005 – النصف األول من عام 2008( عن توفر إيرادات 
مالي������ة ضخمة للحكوم������ة الكويتية، س������اعدتها على تطبيق 
سياس������ة مالية توس������عية من خال زي������ادة اإلنفاق احلكومي 

بشقيه اجلاري )االستهاكي(، والرأسمالي )التنموي(.

وإلى جانب السياس������ة النقدية بأدواته������ا املتاحة، يلعب 
اإلنفاق العام، الذي ميثل األداة الرئيس������ية للسياس������ة املالية 
في الكويت، دوراً أساس������ياً مؤثراً عل������ى اجتاهات الضغوط 
التضخمية في االقتصاد الكويتي. وفي ظل التركيبة الهيكلية 
الراهن������ة لاقتص������اد الكويتي، يعتبر اإلنف������اق العام احملرك 
الرئيس������ي املؤث������ر في كل م������ن حركة النش������اط االقتصادي، 
وتطورات املتغيرات واملجاميع النقدية واملصرفية الرئيس������ية 
في االقتصاد الكويتي. وهنا، ينبغي التأكيد بوجه خاص على 
أن تس������ارع معدالت الزيادة في املصروفات العامة للموازنة، 
والسيما معدالت الزيادة في مصروفاتها اجلارية )والتي تقع 
خارج س������يطرة البنك املركزي(؛ تعتبر من املصادر الرئيسية 
لتنام������ي الطلب احمللي وتغذي������ة الضغ������وط التضخمية في 
االقتص������اد الكويت������ي، وهو ما يؤدي إلى زي������ادة العبء امللقى 
على عاتق السياسة النقدية من أجل احملافظة على استقرار 
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األس������عار والتوازن������ات االقتصادي������ة األخ������رى)19(. ويذكر أن 
اإلنفاق العام، ممثًا باملصروفات الفعلية في موازنة الس������نة 
املالية 2007/2006، قد ناه������ز 10.3 مليار دينار، محققاً 
زيادة ملحوظة بواقع 50 % عن مس������تواه في الس������نة املالية 
الس������ابقة. وتشير احلس������ابات اخلتامية ملوازنة السنة املالية 
2008/2007 إلى ارتفاع جملة املصروفات الفعلية إلى 9.7 
مليار دينار من أصل االعتمادات املقدرة بنحو 11.3 ملياراً. 
وتكشف تقديرات املوازنة العامة للسنة املالية 2009/2008 
عن ارتفاع املصروفات إل������ى قرابة 18.8 مليار دينار أو مبا 
يزيد عن مس������تواها خال س������نة 2002/2001 بنحو 3.4 
ضعفاً. وما لم يتم نوع من التنس������يق بني السياس������تني املالية 
والنقدية، فإن اس������تمرار التوسع في اإلنفاق على هذا النحو 
من ش������أنه أن يحد من قدرة السلطة النقدية في الكويت – 
املتمثل������ة بالبنك املركزي – عل������ى التحكم في التضخم مهما 

كانت سياسته النقدية متشددة.

والعقارات  األراضي  وبخاصــــة  األصول  ارتفــــاع   -  3
واألسهم:

ما من ش������ك في أن ارتفاع املس������توى العام لثروة األفراد 
الناجم أساس������اً عن ارتفاع األصول املالية والعقارية؛ هو من 
أهم العوامل التي س������اعدت على تعزي������ز قوة الطلب احمللي 
الكلي. فعلى س������بيل املثال، تضاعف مؤش������ر أسعار األسهم 
والقيمة الس������وقية لألس������هم قرابة ثمان مرات خال الفترة 

.2007 – 2000

وفي حالة األصول العقارية)20(، ارتفع سعر الوحدة في العقار 
الس������كني من 102 أل������ف د.ك عام 1998، إل������ى 172 ألفاً عام 
2006، أي بنس������بة 68.6 %، وفي العقار االستثماري من 236 
ألف د.ك إلى 596 ألفاً، وبنسبة )152.5 %(، وفي التجاري من 

636 ألف د.ك إلى 2.15 مليون د.ك بنسبة 239 %.

وكان الرتفاع إيجارات املس������اكن والعق������ارات أثره األكبر 
في زي������ادة معدالت التضخ������م في الكويت، حيث تس������تهلك 
اإليجارات أكثر من 50 % من دخل فئة كبيرة من املواطنني 
والوافدين العاملني بالكويت. وبحسب أحد التقارير العقارية 
املتخصصة)21(، بلغت نس������ب��������ة ارتف�������اع اإليجارات أكثر من 
13 % خال الثلث األول من عام 2008. وترجع أسباب هذا 
االرتفاع إلى حتويل الكثير من الوحدات السكنية إلى وحدات 

جتارية، وذلك بهدف االستفادة من فرق اإليجارات األعلى، 
األمر ال������ذي يعني ارتفاع املعروض م������ن الوحدات التجارية 
على حس������اب انخف������اض املعروض من الوحدات الس������كنية. 
وذل������ك باإلضافة إل������ى االرتفاع في أس������عار األراضي ومواد 

البناء، نتيجة لزيادة الطلب وندرة العرض على األراضي. 

توســــع البنــــوك احمللية في تقدمي التســــهيالت   -  4
االئتمانية: 

يواك������ب التوس������ع االقتصادي ع������ادة منو ف������ي االئتمان 
املصرفي لتمويل عملية التوس������ع، ويفترض أن ينمو االئتمان 
مبع������دالت قريبة من معدالت منو التوس������ع االقتصادي، فإن 
نقص االئتمان أثر سلباً في عملية التوسع، وإن زاد عن حده 
تسبب في خلق ضغوط تضخمية ضارة باالقتصاد. وفي حالة 
الكويت، أدى توس������ع البنوك احمللية في تقدمي التس������هيات 
االئتمانية للمقيمني إلى زيادة السيولة في النظام املصرفي، 

وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية في االقتصاد.

في نهاية ديسمبر 2007، بلغ رصيد إجمالي التسهيات 
االئتمانية)22( املقدمة م������ن البنوك احمللية إلى املقيمني أكثر 
من 20.1 مليار د.ك مرتفعاً بنس������بة 34.9 % عن مس������تواه 
في نهاية العام الس������ابق. ولوحظ أن معدل منو التس������هيات 
االئتماني������ة خال ع������ام 2007 زاد بأكثر من أربع مرات عن 
معدل النم������و املقابل في الناجت احمللي اإلجمالي باألس������عار 
اجلاري������ة )8 %(، مما أدى إلى زي������ادة الضغوط التضخمية 
في االقتصاد الكويتي. وقد اس������تمر هذا االجتاه التوس������عي 
وخ������ال ع������ام 2008، واص������ل رصيد إجمالي التس������هيات 
اإلئتمانية ارتفاعه، ليس������جل نح������و 23.7 مليار د.ك مرتفعاً 
بنحو 3.6 مليار وبنسبة 17.9 %. ويذكر أن جانباً كبيراً من 
التسهيات االئتمانية يتجه بشكل مباشر وغير مباشر نحو 
متويل التعامات في س������وقي األس������هم والعقار ذات الطابع 
“املضاربي” الذي ال يخف������ى تأثيره التضخمي على األصول 
املالية والعقارية. وهذا ما دفع البنك املركزي إلى اتخاذ عدد 
من اإلجراءات الرامية إلى احلد من التوسع االئتماني الزائد 
الذي يجد جانب منه طريقه إلى تغذية عمليات املضاربة في 
سوقي األس������هم والعقار. ما أدى إلى أن مجموع التسهيات 
العقاري����ة والتسهيات الشخص��ية )التي يتس��رب جزء منها 
إلى س������وق األس������هم( قد انخفض من ما يعادل 59.2 % من 
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إجمال�����ي التس������هي�����ات االئتم�انية ف������ي مارس 2008 إلى 
58.3 % في نهاية سبتمبر 2008، وإلى 57.6 % في نهاية 
ديسمبر 2008، مما قد يساعد على التخفيف من الضغوط 
التضخمية ذات املنش������أ النقدي. وهنا البد من التأكيد ثانية 
على أهمية التنسيق بني السياستني النقدية واملالية ملواجهة 
مثل هذا النوع من الضغوط التضخمية ذات املنشأ احمللي.

أخرى: محلية  عوامل   -  5

أ- املبالغ������ة م������ن قب������ل اإلدارة العامة للجمارك ف������ي تقييم 
املس������توردات أحياناً، مما ي������ؤدي إلى زي������ادة الضرائب 
اجلمركي������ة املفروض������ة على بعض الس������لع املس������توردة، 

وبالتالي زيادة أسعارها.

ب- ارتفاع أس������عار كثير من املواد الغذائي������ة نتيجة لتطبيق 
التعرف������ة اجلمركية املوحدة لدول مجل������س التعاون منذ 
مطلع ع������ام 2003، في إطار مس������تلزمات قيام االحتاد 
اجلمركي اخلليجي. ومبوجب التعرفة املوحدة، ارتفعت 
الضرائ������ب اجلمركي������ة على كثي������ر من امل������واد الغذائية 

املستوردة من صفر إلى 5 % )سيف(.

ج- بعض املمارسات التجارية الضارة التي تقوم بها اجلمعيات 
التعاونية، علماً بأنها تتمتع ببعض املزايا اإلضافية التي 
ال تتوف������ر للتاجر العادي، الذي غالباً ما توجه إليه تهمة 
“االحت������كار” ظلماً في ظل سياس������ة االنفت������اح التجاري 
لدولة الكويت، وفتح باب االستيراد للجميع ودون حماية 
ألي تاجر، مب������ا في ذلك املتخصصون باس������تيراد أنواع 
معينة من الس������لع، بل إن احلماية غير مكفولة للموزعني 

والوكاء “احلصريني”.

ثالثًا-  العوامل اخلارجية للتضخم:

املوارد  أســــعار  وبخاصة  الســــلع،  أســــعار  ارتفــــاع   -  1
األولية والغذائية:

  ش������هدت أسعار الس������لع املس������توردة، التي تعتمد عليها 
الكويت بشكل ش������به كلي لتلبية احتياجاتها احمللية، ارتفاعاً 
كبيراً. وتش������ير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن املستوى 
العام ألسعار السلع األولية )التي تضم مجموعة متنوعة من 
الس������لع الغذائية، املش������روبات، املواد اخلام الزراعية، واملواد 
املعدنية األساس������ية(، قد ارتفع من������ذ عام 2000 وحتى عام 

2006 بنس������بة 180 %. كما أن االس������تخدام املتزايد لبعض 
احملاصيل الزراعية في استخراج الوقود احليوي )اإليثانول( 
قد أدى إلى نقص املعروض من هذه احملاصيل في األسواق 
العاملية، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار املستوردات الكويتية منها. 
ومما س������اعد أيضاً على ارتفاع أسعار العديد من احملاصيل 
الزراعية واملنتجات احليوانية في السنوات األخيرة، حدوث 
الك������وارث الطبيعية )مث������ل الفيضانات واجلفاف( وانتش������ار 
األوبئة واألمراض احليوانية )مث������ل أنفلونزا الطيور وجنون 
البق������ر(، يضاف إلى ذلك كله قيام ال������دول الصناعية، وعلى 
األخص دول االحت������اد األوروبي، بإلغاء الدعم عن صادراتها 
م������ن املنتجات احليوانية والنباتية مم������ا انعكس على زيادات 

كبيرة في أسعارها.

أســــعار صرف العمالت الرئيسية مقابل  ارتفاع    -  2
الدوالر األمريكي:

كان من الطبيعي أن ينعكس تراجع س������عر صرف الدوالر 
على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل عمات أهم شركاء 
الكويت التجاريني في ظل سياس������ة ربط سعر صرف الدينار 
الكويت������ي بال������دوالر األمريك������ي املعمول بها من������ذ مطلع عام 
2003، وحت������ى 17 مايو 2007. ورغم ف������ك ارتباط الدينار 
بالدوالر منذ ذلك التاريخ، إاّل أن س������عر صرف الدينار بقي 
ُمنخفضاً نسبياً مقابات عمات عدد من الشركاء التجاريني 
الرئيسيني للكويت، وفي مقدمتهم بريطانيا واليابان. ويعني 
ذل������ك في حد ذاته انخفاضاً في القوة الش������رائية اخلارجية 
للدين������ار الكويتي، أو بتعبير آخر: تراجع مقدار ما يش������تريه 
الدين������ار الكويتي من س������لع وخدمات من ال������دول التي بقيت 
أس������عار صرف عماته������ا مرتفعة باملقارنة مع س������عر صرف 
الدينار وبالتالي زيادة قيمة تكلفة الواردات الكويتية من تلك 
ال������دول. بينما تراجع س������عر صرف اليورو أم������ام الدينار في 
النص������ف الثاني من عام 2008، ما أدى إلى خفض أس������عار 
الس������لع املس������توردة من دول منطقة اليورو كما س������بق بيانه. 
وهنا، البد من التنويه ثانية بأن السياس������ة التي انتهجها بنك 
الكويت املركزي، منذ فك ارتباط الدينار بالدوالر في ش������هر 
مايو 2007، قد س������اعدت على احلد نس������بياً من “التضخم 

املستورد”.

والتأمني: والنقل  الشحن  تكاليف  ارتفاع   -  3

شهدت مس������تويات أجور شحن ونقل البضائع في جميع 
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طرق املاحة الدولية الرئيس������ية وخصوص������اً البحرية منها 
ارتفاعات غير مس������بوقة خال الس������نوات الثاث األخيرة. 
وواكب ذلك االرتفاع املتزايد في مس������تويات أس������عار النفط 
والوقود في األس������واق العاملية، حيث تش������ير البيانات املتاحة 
إل������ى تضاعف مس������تويات تل������ك األج������ور، وخصوصاً خال 
ع������ام 2007، ومبقدار الضعفني تقريب������اً)23(، وما يعنيه ذلك 
م������ن ارتفاع ملحوظ في التكاليف التي يدفعها املس������توردون 
الكويتيون نظير ش������حن البضائع املستوردة من بلدان املنشأ 
حتى وصولها إل������ى املوانئ الكويتية. وبالتالي، ارتفاع القيمة 
اإلجمالي������ة لفات������ورة “تكلفة” ال������واردات الكويتي������ة من تلك 

الدول.

أخــرى: عوامل   -  4

 شهدت كثير من أسواق العالم مضاربات على مجموعة 
من عقود املس������تقبل بالنس������بة لبعض الس������لع األولية. كذلك 
لم يس������لم العالم خال الس������نوات املاضية من تفجر العديد 
من األزمات السياس������ية والعس������كرية واألمنية، أدت نتائجها 
إلى خفض في إنتاج بعض الس������لع األولية )مبا فيها النفط( 

والغذائية مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعارها.

رابعًا-  بوادر انحســـار الضغوط التضخمية في 
الثلث األخير من عام 2008:

للم������رة األولى، ومنذ فورة األس������عار التي طالت أس������عار 
معظم السلع واخلدمات خال العامني األخيرين، ُسجل في 
مطلع الثلث األخير من عام 2008 تراجع كبير في أس������عار 
النفط، وأس������عار مروحة واس������عة من الس������لع واملواد األولية 
والغذائية. وترافق ذلك مع ارتفاع في س������عر صرف الدوالر 
األمريك������ي، وضعف في معدالت النم������و االقتصادي العاملي. 
ولعل في ذلك مؤش������راً على أن فورة األس������عار التي شهدتها 
األس������واق العاملية آخذة في االنحس������ار، ما سينعكس إيجاباً 
عل������ى معدالت التضخم في الكويت وبقية دول املنطقة. ومع 
مرونة س������عر صرف الدين������ار الكويتي، فإن م������ن املرجح أن 
تتراجع معدالت التضخم املس������تورد في الكويت خال الثلث 

األخير من عام 2008 والفترات التالية له.

والحظ االقتصاديون واملراقبون أن التوقعات في األسواق 
العاملية آخذة بالتغير التدريجي، وأن جانباً كبيراً من تراجع 
أس������عار السلع الذي شهدته األس������واق العاملية خال شهري 

)اجلدول رقم 1 - 13 (
التغيرات الطارئة على أسعار مواد البناء في السوق الكويتية )املسجلة في منتصف أكتوبر 2008(

بعد انخفاض أسعار النفط )يوليو 2008(

نسبة التغييرالسعر بعد االنخفاضالسعر قبل االنخفاضاملـــادة

- 6.5 %10.750 د.ك11.5 د.كالصلبوخ* )متر مكعب(
- 23.8 %320.3 د.ك420.4 د.كاحلدي�د*          )الطن(
- 42.3 %750 دوالر أمريكي1300 دوالر أمريكيالسكراب        )الطن(
+ 11.5 %26.2 د.ك23.5 د.كاسمنت عادي   )الطن(
+ 12.2 %27.5 د.ك24.5 د.كاسمنت مقاوم  )الطن(
+ 14.5 %30 د.ك26.2 د.كاسمنت الهالل  )الطن(
- 23.2 %910 دوالر أمريكي1185 دوالر أمريكي  PVC          )الطن(
- 38.6 %810 دوالر أمريكي1320 دوالر أمريكي   PPR          )الطن(
- 26.4 %810 دوالر أمريكي1100 دوالر أمريكيبولي إثيلني     )الطن(
- 21.5 %510 د.ك650 د.كبوليستر         )الطن(

املصدر- أنشأت جريدة )اجلريدة( هذا اجلدول وفق بيانات دقيقة خلمس شركات رئيسية مستوردة ملواد البناء، انظر: »تراجع النفط والشحن يهوي بأسعار مواد 
البناء«، تقرير منشور في جريدة اجلريدة )الكويت( بتاريخ 20 أكتوبر 2008.

* في نهاية األسبوع األول من مارس 2009، تراجع سعر الصلبوخ إلى 8.9 د.ك للمتر املكعب، وسعر احلديد إلى 155 د.ك للطن. أنظر: “أسعار مواد البناء 
تقترب من القاع”، تقرير منشور في جريدة اجلريدة )الكويت( بتاريخ 9 مارس 2009.
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س������بتمبر وأكتوبر 2008 بصفة خاصة، مرده إلى احس������اس 
باخل������وف، انتاب قط������اع األعم������ال والكثير م������ن الفعاليات 
االقتصادية، من ظهور أزمة ركود اقتصادي عاملي قد تعقب 
األزمة املالية العاملية التي تاحقت تداعياتها الس������لبية بقوة  
بعد منتصف س������بتمبر 2008. ويعزو هؤالء انخفاض أسعار 
السلع خال هذه الفترة إلى انخفاض أسعار النفط بالدرجة 
األولى، إذ انخفض معدل س������عر برميل النفط )سلة خامات 
األوبك( من 112.4 دوالراً في أغس������طس 2008 إلى 96.8 
في س������بتمبر)24(، أي بنس������بة 16.1 %. وتراجع سعر النفط 
يعني انخفاض تكاليف إنتاج ونقل كثير من الس������لع، والسيما 
بعض السلع االس������تراتيجية، وبالتالي انخفاض أسعارها)25( 
وباإلضاف������ة إل������ى ذلك، وعلى مس������توى دول������ة الكويت، أدى 
انخفاض س������عر ص������رف العمات العاملية بالنس������بة لس������عر 
ص������رف الدينار الكويتي، وبخاصة عم������ات الدول املصدرة 
للمواد الغذائية، إلى انخفاض أسعار هذه السلع في السوق 
الكويتية. فعلى س������بيل املثال)26(؛ انخفض س������عر طن حليب 
الب������ودرة في نيوزيلندا من 4600 إلى 3100 دوالر أمريكي، 
وس������عر طن األرز البس������متي من 2250 إل������ى 1600 دوالر، 
وباملثل انخفض س������عر صفيحة زيت القل������ي من 7 إلى 5.7 

دينار كويتي.

وانس������حبت االنخفاضات التي ش������هدتها أسعار النفوط 
املختلف������ة أيضاً على أس������عار البناء وامل������واد األولية الداخلة 
ف������ي صناعتها، لتضاف إلى قائمة االنخفاضات في أس������عار 
الس������لع التي تشهدها األس������واق العاملية والسوق الكويتي في 
الثل������ث األخي������ر من ع������ام 2008. ويعزو كثي������ر من احملللني 
أسباب انخفاض أسعار الصلبوخ املستورد من اإلمارات إلى 
االنخفاض الذي طرأ على أس������عار الشحن البحري، وكذلك 
احلديد الذي تراجعت أس������عاره بنح������و 265 دينار كويتي أي 
بنس������بة جتاوزت 63 % )اجلدول 1 - 13(، ومرد ذلك إلى 

انخفاض أس������عار الش������حن والنقل من جهة، وإلى انخفاض 
الطل������ب عل������ى احلديد لعوام������ل عديدة، أبرزه������ا: انخفاض 
اإلقبال على مش������اريع البناء والتش������ييد أم������ام إغاق أبواب 
التموي������ل، إضافة إلى تأثير فصل الصيف وش������هر رمضان، 
اللذين يعتب������ران في األحوال الطبيعية فترة ركود موس������مي 
بالنسبة إلى سوق العقار والبناء، الذي يعتبر محرك الطلب 
عل������ى مادة احلديد، وحيث أن احلديد املنتج محلياً واحلديد 
املس������تورد، تعتمد عليه مش������اريع القطاع احلكومي بش������كل 
أساس������ي؛ فإن تداعيات األزمة املالي������ة العاملية، وعدم توافر 
الس������يولة الكافية، كانا الس������بب في توقف معظم املش������اريع 
احلكومية، ما أدى إل������ى وجود فائض في املعروض من مادة 
احلديد، وبالتالي تراجع أس������عاره. ولم تشمل االنخفاضات 
مادة االسمنت بأنواعه، بل طرأت زيادة على أسعاره، تفاوتت 

نسبها ما بني 11.5 % و 14.5 %.

وف������ي املقاب������ل، ف������إن التضخ������م يس������تمد عوام������ل منوه 
واستمراريته باملش������ي على ساقني: ساق العوامل اخلارجية، 
وس������اق العوامل احمللي������ة. فإذا ج������اءت ظ������روف االقتصاد 
العاملي مواتية، وبترت س������اق العوامل اخلارجية، لن يتاشى 
التضخم، وس������يظل كاألعرج في مش������يته معتمداً على ساق 
العوام������ل احمللي������ة. لذلك ال بد من بتر ه������ذه األخيرة أيضاً، 
عبر مجموعة من السياس������ات النقدي������ة واملالية الهادفة إلى 
تقليص حجم فائض الس������يولة في االقتصاد احمللي. ويعتقد 
أن تراجع أس������عار النفط في الثل������ث األخير من عام 2008؛ 
سيشجع واضعي السياس������ات االقتصادية في الكويت ودول 
املنطقة، على صياغة سياس������ات مالية حصيفة، تهدف إلى 
ترشيد اإلنفاق اجلاري االس������تهاكي بصفة خاصة، وتسير 
معها بالتوازي سياس������ات نقدية مكملة، تركز على احلد من 
معدالت النمو املرتفعة لائتمان املصرفي، وتعمل على احلد 

من منو السيولة احمللية.
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أوال-  التجارة اخلارجية:

يحظى قطاع التج������ارة اخلارجية في االقتصاد الكويتي 
بأهمية خاصة نظراً لدوره الكبير في التأثير على اجتاهات 
النش������اط االقتصادي بوجه ع������ام. وترتبط حركة العديد من 
املتغيرات االقتصادية واملالية الرئيس������ية ف������ي الكويت، مثل 
الناجت احمللي اإلجمالي والدخ������ل القومي وإيرادات املوازنة 
العامة واملس������توى العام لألس������عار، بالتطورات واملستجدات 
املرتبط������ة بالتج������ارة اخلارجي������ة. كم������ا أن ازده������ار التجارة 
اخلارجية يعود بالفائدة املباشرة على الشركات التي متارس 
أنشطة الشحن واخلدمات املساندة للتجارة مبا فيها جتارة 
اجلمل������ة والتجزئة. إضافة إلى ذل������ك، فإن القطاع املصرفي 
يحقق بعض املكاس������ب من تنامي النشاط التمويلي للتجارة، 

إلى جانب عمليات التأمني املرتبطة بها.

-  مؤشرات تطور إجمالي التبادل التجاري:  1

     أ- مقارنة 2007 مع 2006:

للعام الس������ادس على التوالي، تسجل املؤشرات الرئيسية 
لتج������ارة الكويت الس������لعية اخلارجية مع������دالت منو مرتفعة، 
تعك������س الزيادة في كل من األس������عار والكميات املصدرة من 
النف������ط الكويتي من جهة، والنمو امللحوظ في الطلب احمللي 

على الواردات السلعية من جهة أخرى.

وتكش������ف بيانات )اجلدول 1 – 14( عن تس������ارع وتيرة 
النم������و ف������ي إجمالي حج������م التج������ارة الس������لعية اخلارجية، 
وارتفاعه إلى مس������توى 23.67 ملي������ار د.ك عام 2007، أي 
بنس������بة 11.4 % مقاب������ل 20 % في العام الس������ابق ونتيجة 
لنمو حجم التجارة اخلارجية مبعدل أسرع من معدل النمو 
املقابل في الن������اجت احمللي اإلجمالي لع������ام 2007 )8 %(؛ 
فإن مؤشر الكثافة التجارية أو االنكشاف االقتصادي لدولة 
الكويت )إجمالي التجارة اخلارجية الس������لعية منس������وباً إلى 
الن������اجت احمللي اإلجمالي باألس������عار اجلارية(، قد ارتفع من 

74.2 % ع������ام 2006 إلى 74.3 % ع������ام 2007. وارتفاع 
إجمال������ي حج������م التجارة اخلارجية الس������لعية ع������ام 2007 
ه������و حاصل ازدياد حجم الصادرات الس������لعية بنحو 1425 
مليون د.ك وبنس������بة 8.8 % مقارنة بالعام السابق، وازدياد 
حج������م الواردات الس������لعية بنحو 992 مليون د.ك وبنس������بة 
19.8 %. وبه������ذا التط������ور، ونتيجة لارتفاع غير املس������بوق 
ف������ي حجم الواردات الس������لعية عام 2007، تراجعت نس������بة 
تغطية الصادرات الس������لعية للواردات السلعية من 325 % 
عام 2006 إلى 295 % عام 2007. كما انخفضت نس������بة 
املس������اهمة الصافية للتجارة اخلارجية السلعية في النشاط 
االقتصادي احمللي )نس������بة فائض امليزان التجاري السلعي 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية( من 39.3 % 

عام 2006، إلى 36.7 % عام 2007.

وعل������ى صعيد البيانات املتاحة لبنك الكويت املركزي عن 
حركة املبادالت التجارية السلعية لدولة الكويت بحسب أهم 
املجموعات الدولية؛ فقد جاء االرتفاع املش������ار إليه آنفاً في 
إجمال������ي قيمة تلك املبادالت، ليعكس في اجلانب األكبر منه 
)56.9 %( النم������و املط������رد في قيمة املبادالت الس������لعية مع 
مجموعة الدول اآلس������يوية غير العربي������ة. والتي تتجه إليها 
معظ������م الصادرات النفطي������ة الكويتية، ومب������ا قيمته 1587 
مليون د.ك ونسبته 11.7 %، لتصل إلى نحو 15.102 مليار 
د.ك خال عام 2007، مقارنة بنحو 13.515 ملياراً خال 
العام الس������ابق. وقد أدى ذلك بدوره إلى استحواذ مجموعة 
تلك الدول على اجلان������ب األكبر )63 %( من إجمالي قيمة 
املبادالت الس������لعية لدولة الكويت خال عام 2007، مقارنة 

بنحو 63.8 % خال العام السابق.

وتأت������ي مجموعة دول أوروبا الغربي������ة في املركز الثاني، 
حيث س������جلت قيمة املبادالت الس������لعية معها ارتفاعاً قيمته 
741 مليون د.ك ونس������بة 28.8 %، لتصل إلى نحو 3.312 
مليار د.ك خال عام 2007. وأدى ذلك إلى ارتفاع حصة هذه 

التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات

الفصل الرابع
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املجموعة من إجمالي قيمة املبادالت السلعية لدولة الكويت 
من 12.1 % عام 2006 إلى 13.8 % عام 2007.

وتش������ير البيان������ات املتاحة أيض������اً إلى ارتف������اع األهمية 
النسبية لقيمة املبادالت السلعية مع مجموعة كل من الدول 
األمريكي������ة )من نح������و 7.3 % إلى نح������و 7.5 %(، والدول 
األفريقي������ة )من نحو 1.8 % إلى نحو  1.9 %(، ومجموعة 
ال������دول العربية )من نح������و 8.2 % إلى نح������و 9.5 %( في 
إجمالي قيمة املبادالت السلعية لدولة الكويت فيما بني عامي 
2006 و2007. وفي مقابل ذلك استقرت األهمية النسبية 
لقيمة املبادالت الس������لعية مع مجموعة الدول األوقيانوسية 
عند مستوى 1 % من إجمالي املبادالت، فيما تراجعت تلك 
األهمية مع مجموعة الدول األخرى )بخاف املش������ار إليها 

آنفاً(، وذلك من نحو 5.8 % إلى نحو 3.2 %.

وياحظ الدارس للبيانات املتوفرة عن امليزان الس������لعي 
لدولة الكويت بحس������ب أهم املجموعات الدولية؛ أن الفائض 
احملق������ق في ه������ذا امليزان خال ع������ام 2007، يتركز بدرجة 
أساس������ية مع مجموعة الدول اآلس������يوية غير العربية، حيث 
ش������كلت قيمة الفائض احملقق مع هذه املجموعة ما نس������بته 
95.4 % من إجمالي قيمة فائض امليزان السلعي خال ذلك 
الع������ام. كما حققت دولة الكويت خ������ال عام 2007 فوائض 
في موازينها الس������لعية مع كل من مجموعة الدول األمريكية، 
ومجموعة الدول األفريقية، ومجموعة الدول العربية. فيما 
حقق������ت عجزاً في موازينها الس������لعية م������ع كل من مجموعة 

أوروبا الغربية ومجموعة الدول األوقيانوسية.

وعلى املستوى اخلليجي؛ أسفرت حركة املبادالت السلعية 
لدولة الكويت مع الدول األخرى األعضاء في مجلس التعاون 

)اجلدول 1– 14(
املؤشرات الرئيسية للتجارة السلعية اخلارجية لدولة الكويت خالل الفترة

2003 – األشهر التسعة األولى من 2008
)القيمة: مليار د.ك(

ـنة
ــــــــ

ــــــــ
لس

ا

الواردات السلعية الصادرات السلعية )فوب(
)سيف(

حجم التبادل 
التجاري

امليزان التجاري 
السلعي

الصادرات 
النفطية

الصادرات 
غير 

النفطية

إجمالي 
الصادرات 
السلعية

نسبة 
الصادرات 
النفطية 
لإلجمالي

%

مـــة
قي

ال

نسبة 
الواردات 

إلى الناجت 
احمللي 

اإلجمالي

مـــة
قي

ال

نسبة 
التبادل 
التجاري 

إلى الناجت 
احمللي 

اإلجمالي

مـــة
قي

ال

نسبة
 فائض 
امليزان 

إلى الناجت 
احمللي 

اإلجمالي

20035.6640.4986.16291.93.274239.43666.22.88820.3

20047.8610.5678.42893.33.72221.212.15069.44.70626.9

200512.3930.70913.10294.64.61419.617.716758.48836

200615.4300.82316.25394.95.00117.521.25474.211.25239.3

200716.7800.89817.67894.95.99318.823.67174.311.68536.7

9 أشهر
2007

غ.م8018غ.م16640غ.م116720.6571232994.74311

9 أشهر 
2008

غ.م15089غ.م25161غ.م193010.8242012595.95036

املصدر- بنك الكويت املركزي؛ النشرة اإلحصائية الفصلية، يوليو - سبتمبر 2008، ويوليو - سبتمبر 2007، اجلدول رقم )35(. )عن بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء(.



- 216 -

لدول اخللي������ج العربية عن ارتفاع ملم������وس في قيمة العجز 
احملق������ق في امليزان الس������لعي مع باق������ي دول املجلس، لتصل 
إلى نحو 1271 مليون د.ك خال عام 2007، مقارنة بنحو 
932 مليوناً خال العام الس������ابق، ومبا يشكل ارتفاعاً قيمته 

نحو 339 مليوناً ونسبته 36.4 %.

ب-  مقارنة 2007 مع 2003:

ياح������ظ م������ن متابعة بيان������ات )اجل������دول 1 - 14(، أن 
حج������م التبادل التجاري الس������لعي باألس������عار اجلارية خال 
الفت������رة 2003 – 2007، قد منا مبع������دالت مرتفعة، نتيجة 
للصعود املتواصل في أسعار النفط اخلام في السوق العاملية 
خال تلك الفترة. وعلى هذا األس������اس، بلغت نسبة ارتفاعه 
نح������و 150.9 %، وهي تزيد عن نس������بة ارتفاع حجم الناجت 
احملل������ي اإلجمالي باألس������عار اجلارية خال الفترة نفس������ها 
والبالغة 122.4 %. لذلك، ارتفع مؤش������ر الكثافة التجارية 
أو االنكش������اف االقتصادي لدول������ة الكويت من 66.2 % عام 

2003، إلى 74.3 % عام 2007.

وبلغت نس������بة من������و إجمالي الصادرات الس������لعية خال 
الفترة املشار إليها نحو 187 %، وبلغ متوسط معدل منوها 
الس������نوي نحو 37.4 %، وهو معدل مرتف������ع يعكس ارتفاع 
أس������عار النفط في الس������وق العاملية. وارتفعت كذلك نس������بة 
إجمالي الصادرات الس������لعية إلى الناجت احمللي اإلجم��������الي 
باألس������ع��������������ار اجلاري�����������ة م������ن 43.2 % عام 2003، إلى 
55.5 % عام 2007، وباملتوس������ط السنوي نحو 51.7 %. 
وفي املقابل، بلغت نسبة منو إجمالي الواردات السلعية - ال 
تش������مل العس������كرية - نحو 83 % خال الفترة نفسها، وبلغ 
متوس������ط معدل منوها الس������نوي نحو 16.6 %. وتراجعت 
نسبة إجمالي الواردات السلعية إلى الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار اجلارية من 23 % عام 2003 إلى 18.8 % عام 

2007، وباملتوسط السنوي 20 %.

وبفض������ل التباين الواضح بني س������رعة من������و الصادرات 
الس������لعية من جهة، وس������رعة منو الواردات السلعية من جهة 
أخرى؛ متك������ن االقتصاد الكويتي م������ن تدعيم وضعه اجليد 
فيم������ا يتعلق بالتوازن������ات اخلارجية، حي������ث تصاعدت قيمة 
الفائض التجاري الس������لعي خال الفترة )2003 – 2007( 
بنس������بة 304.6 % )من 2.888 إل������ى 11.685 مليار د.ك(، 
وباملتوسط بلغت قيمة الفائض السلعي السنوي نحو 7.804 

مليار د.ك، ما أدى إلى ارتفاع نس������بة املساهمة الصافية في 
النش������اط االقتصادي احمللي من 20.3 % عام 2003، إلى 

36.7 % عام 2007 )اجلدول 1 – 14(.

وتواص������ل اخلل������ل املزمن ف������ي الهيكل الس������لعي للتجارة 
اخلارجية، فقد اس������تمرت هيمنة الص������ادرات النفطية على 
هي������كل إجمالي الص������ادرات الس������لعية، وبلغت أعلى نس������بة 
مس������اهمة للصادرات النفطية في إجمال������ي الصادرات نحو 
94.9 % عام 2006، و 2007، وأدنى نس������بة مس������اهمة لها 
بلغت 91.9 % عام 2003. وبلغ متوس������ط مساهمتها خال 

الفترة املذكورة نحو 93.9 %.

ج-  مقارنة األشـــهر التســـعة األولى  2008 مع األشـــهر 
التسعة األولى 2007:

خال األش������هر التس������عة األولى عام 2008، بلغت قيمة 
الفائ������ض ف������ي امليزان التج������اري نح������و 15089 مليار د.ك، 
مرتفعاً بنسبة 88.2 % عن األشهر التسعة األولى من العام 
الس������ابق. ويصعب إسقاط هذه القيمة على الربع الرابع من 
عام 2008، للحصول على قيمة الفائض في امليزان التجاري 
على أس������اس سنوي؛ وذلك، يرجع إلى أن قيمة هذا الفائض 
على أساس األشهر التس������عة األولى، أو على أساس سنوي، 
تعتمد بش������كل أساسي على حركة أس������عار النفط اخلام في 
السوق العاملية، والتطورات املتاحقة في هذه السوق خال 
الثلث األخير من عام 2008 الذي يُتوقع أن يش������هد هبوطاً 

سريعاً في أسعار النفط.

السلعية: الصادرات    -  2

 خال العام 2007، وللعام السادس على التوالي، واصل 
إجمالي قيمة الصادرات السلعية لدولة الكويت )على أساس 
فوب( ارتفاعه بنس������بة 8 % ليصل إلى 17.678 مليار د.ك، 
بعد أن س������جل ارتفاعاً كبيراً ناه������ز 24 % في عام 2006. 
وتعكس قيم������ة الزيادة في الصادرات الس������لعية عام 2007 
والبالغة 1425 ملي������ون د.ك، في معظمها )94.7 % منها(، 
النمو احملقق في قيمة الصادرات النفطية بنس������بة 8.7 %، 
بينما س������اهمت الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنحو 
9.1 %، بالنس������بة الباقية )5.3 %( من الزيادة في إجمالي 

قيمة الصادرات السلعية.

وفي األش������هر التس������عة األولى من عام 2008، بلغ حجم 
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الصادرات الس������لعية نحو 20125 ملي������ار د.ك مرتفعاً بنحو 
7796 ملياراً وبنس������بة 63.2 % عما كان عليه في األش������هر 
التس������عة األولى من عام 2007. ويعك������س هذا االرتفاع، في 
اجلانب األعظ������م منه )97.9 %(، النم������و احملقق في قيمة 
الصادرات النفطية بنسبة 65.4 %، بينما ساهمت الصادرات 
غير النفطية، التي ارتفعت بنحو 25.4 %، بالنسبة الباقية 

من الزيادة في قيمة الصادرات السلعية )2.1 %(.

ونعرض فيما يلي ألهم التطورات التي ش������هدها إجمالي 
قيمة الصادرات الس������لعية بقسميها: النفطية وغير النفطية 
خال عام 2007 واألش������هر التسعة األولى من عام 2008، 
مقارنة بالفترة املماثلة من العام الس������ابق، وذلك على النحو 

التالي:

أ- الصادرات النفطية:

ارتفعت قيمة الصادرات النفطية خال عام 2007 بنحو 
1350 مليون د.ك وبنس������بة 8.7 %، وذلك بعد ارتفاعها مبا 
قيمت������ه 3.037 ملي������ار د.ك وبنس������بة 24.5 % خال العام 
الس������ابق. ويأتي هذا االرتفاع ليعكس في اجلانب األكبر منه 
أثر التطورات املوائمة في أسواق النفط العاملية مع استمرار 
ارتفاع أس������عار النفط خال عام 2007 ولو بوتيرة متباطئة 

مقارنة بالعام السابق.

وش������مل االرتفاع في أس������عار النفط في األسواق العاملية 
عام 2007 جميع متوسطات أسعار تصدير النفط الكويتي. 
فقد ارتفع متوس������ط س������عر البرميل من خ������ام نفط الكويت 
التصديري، م������ن 58.2 دوالراً عام 2006 إلى 65.5 دوالراً 

عام 2007، أي بنسبة 12.5 %.

وخ������ال النصف األول من عام 2008، عاودت أس������عار 
النفط ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية جديدة، حيث سجل 
سعر برميل النفط )س������لة خامات األوبك( نحو 130 دوالراً 
في نهاي������ة يونيو 2008، ومعه س������جل س������عر برميل النفط 

الكويتي التصديري 123.2 دوالراً.

وفي ضوء االرتفاعات املتوالية في أس������عار النفط اخلام 
التصديري الكويتي، بلغت قيم������ة الصادرات النفطية خال 
النص������ف األول من ع������ام 2008 نح������و 12.395 مليار د.ك 
محققة زيادة نس������بتها 67.2 % مقارنة بنهاية النصف األول 
من عام 2007. ومع تراجع أسعار النفط خال الربع الثالث 
م������ن عام 2008، بلغت قيمة الصادرات النفطية نحو 6906 

ملي������ون د.ك بزيادة نحو 133 مليونا مقارن������ة بالربع الثاني 
من عام 2008 والس������بب في عدم تراج������ع قيمة الصادرات 

النفطية هو زيادة كميات النفط املصدر.

وفيم������ا يتعلق بالكميات املصدرة م������ن النفط الكويتي 
)اخلام واملنتجات النفطية املكررة والغاز املُس������ال( تشير 
البيانات املتاحة ف������ي هذا الصدد، إلى انخفاض إجمالي 
تلك الكميات من نحو 2.431 م ب ي في املتوسط خال 
عام 2006، إلى نح������و 2.369 م ب ي خال عام 2007، 

أي بنسبة 2.6 %.

وتش������ير البيان������ات املتعلق������ة بالتوزيع النس������بي إلجمالي 
الكميات املصدرة من النفط الكويتي، إلى انخفاض الكميات 
املصدرة من النفط اخلام الكويتي خال عام 2007 بنس������بة 
6.4 % لتص������ل إلى نحو 1.613 م ب ي في املتوس������ط. كما 
انخفضت الكميات املصدرة من الغاز ال�ُمسال)27( مبا نسبته 
10.1 % لتبل������غ نح������و 112 أل������ف برميل مكاف������ئ يومياً في 
املتوسط. وقد جاء ذلك االنخفاض في الكميات املصدرة من 
كل من النفط اخلام والغاز ال�ُمس������ال لصالح ارتفاع الكميات 
املص������درة من املنتجات النفطية املك������ررة إلى نحو 654 ألف 
برميل مكافئ يومياً في املتوس������ط خال عام 2007 مقارنة 
بنحو 594 ألف برميل خ������ال عام 2006، ومبا ميثل زيادة 

بنحو 60 ألفاً وبنسبة 10.1 %.

وعلى صعيد آخر، تش������ير البيانات املتاحة عن التوزيع 
النسبي إلجمالي كميات صادرات دولة الكويت من النفط 
اخلام بحس������ب مجموعات الدول الرئيسية، إلى استمرار 
اجتاه اجلانب األكبر )83.5 %( من إجمالي تلك الكميات 
إل������ى مجموعة الدول اآلس������يوية غي������ر العربية خال عام 
2007 مقارنة بنحو )81.8 %( خال العام السابق. وفي 
مقاب������ل ذلك، انخفضت األهمية النس������بية لكميات النفط 
اخلام املصدرة إلى مجموعة كل من الدول األمريكية )من 
7.3 % إل������ى 6.9 %(، ودول أوروب����ا الغربية )من 7.5 % 
إل������ى 6.8 %(، وال�������دول األخ�������رى )م������ن 0.7 % إل��������ى 
0.1 %( فيما بني عام������ي 2006 و 2007 على الترتيب. 
أما األهمية النس������بية لكمي������ات النفط اخلام املصدرة إلى 
ال������دول األفريقية خال عام 2007، فقد اس������تقرت عند 

مستواها املسجل خال عام 2006 والبالغ 2.7 %.

وعلى صعيد التوزيع النس������بي إلجمالي كميات صادرات 
دولة الكويت من املنتجات النفطية املكررة خال عام 2007، 
اس������تمرت مجموعة الدول اآلس������يوية غير العربية أيضاً في 
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االستحواذ على اجلانب األكبر )63.2 %( من إجمالي تلك 
الكمي������ات، مقارنة بنح������و )66.8 %( خال العام الس������ابق. 
وفيما يتعلق بالغاز املُسال، تشير البيانات املتاحة إلى انه قد 
مت تصدير ما نسبته 98.6 % من إجمالي الكميات املصدرة 
إل������ى هذه املجموع������ة من الدول خال ع������ام 2007، مقارنة 

بنحو 100 % خال العام السابق.

ب-  الصادرات غير النفطية:

تكش������ف بيانات )اجل������دول 1 – 15( ع������ن ارتفاع قيمة 
الص������ادرات غير النفطية خال ع������ام 2007 إلى نحو 898 
مليون د.ك، بزيادة 75 مليوناً وبنسبة 9.1 %، وذلك باملقارنة 
بزيادة 114 مليوناً وبنس������بة 16.1 % خال العام الس������ابق. 
وعلى أثر ذلك، ارتفعت األهمية النس������بية لقيمة الصادرات 
غير النفطي�������ة في إجم������الي قيمة الصادرات الس������لعية من 

4.5 % عام 2006 إلى 5.1 % عام 2007. 

ويعكس النمو املذكور في قيمة الصادرات غير النفطية 
محصلة التطورات التي ش������هدتها قيمة كل من الصادرات 
غير النفطية كويتية املنش������أ، والس������لع ذات املنشأ األجنبي 

)إعادة التصدير(.

فعل������ى صعي������د قيمة الص������ادرات غير النفطي������ة كويتية 
املنش������أ؛ تشير البيانات )اجلدول 1 – 15( إلى أن قيمة تلك 

الصادرات بلغت ع������ام 2007 نحو 636 مليون د.ك محققة 
زيادة قيمتها 86 مليوناً ونسبتها 15.6 % مقابل 21 مليوناً 
و 4 % في العام الس������ابق. وتش������كل زي������ادة الصادرات غير 
النفطية كويتية املنش������أ ما نس������بته 53 % م������ن كامل الزيادة 
في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2007 إال أن 
األهمية النس������بية لقيمة الصادرات من السلع غير النفطية 
كويتية املنش������أ ف������ي إجمالي قيمة الص������ادرات غير النفطية 
انخفض������ت إلى نح������و 70.8 % عام 2007 مقاب������ل نح���������و 

74.7 % في العام السابق.

ويس������تدل من بيانات )اجلدول 1 – 15(، على أن النمو 
املش������ار إليه آنفاً في قيمة الصادرات غي������ر النفطية كويتية 
املنشأ خال عام 2007، يرجع أساساً إلى االرتفاع في قيمة 
صادرات دولة الكويت م������ن منتجات االثيلني، والتي تعد من 
أهم منتجات مجمع البتروكيماويات العائد لشركة “ايكويت”، 
وذل������ك من نحو 348 مليون د.ك خال عام 2006 إلى 400 
مليوناً خال عام 2007، ومبا ميثل زيادة قيمتها 60 مليوناً 
ونس������بتها 14.9 %. وق������د ترتب على ذل������ك بالتبعية، تراجع 
طفيف في األهمية النس������بية لقيمة الصادرات من منتجات 
االثيلني في إجمالي قيمة الصادرات من السلع غير النفطية 
كويتية املنش������أ، لتصل إلى نحو 62.9 % عام 2007، مقابل 
63.3 % في العام الس������ابق. وفي األشهر التسعة األولى من 

)اجلدول 1– 15(
تطور قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الكويت

خالل الفترة 2003 – نهاية األشهر التسعة األولى من عام 2008
)القيمة مليون د.ك(

إجمالي الصادرات الفــــترة
غير النفطية

السلع ذات املنشأ 
األجنبي )إعادة 

التصدير(

الصادرات غير النفطية كويتية املنشأ

منتجات أخرى*اإلجمالي
االثيلني

األسمدة 
املصنوعة

2003498.5125.2373.3153.3188.431.6
2004567140427156.922941.1
200570918052916231156
2006736186550138.534863.5
200789826263616040076

65719046711729555األشهر التسعة األولى 2007

82425357114535571األشهر التسعة األولى 2008

* أخرى تشمل: األغذية واملشروبات، املواد اخلام وبخاصة خامات وفضات معدنية، والوقود املعدني، والسيارات.
 املصدر- بنك الكويت املركزي؛ اجلدول رقم 40 ، النشرة اإلحصائية الفصلية يوليو - سبتمبر 2008.
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عام 2008، بلغت قيمة صادرات منتجات االثيلني نحو 355 
ملي������ون د.ك، بزي������ادة 60 مليوناً وبنس������بة 20.3 %، مقارنة 

باألشهر التسعة األولى من عام 2007.

وفيما يتعلق بالصادرات من األسمدة املصنوعة )األسمدة 
الكيماوية(، والتي تأتي في املرتبة الثانية في قائمة إجمالي 
قيمة الصادرات غير النفطية كويتية املنش������أ؛ تشير بيانات 
)اجل������دول 1 - 15( إلى مواصلة النمو الذي تش������هده قيمة 
تلك الصادرات، لتس������جل نحو 76 ملي������ون د.ك عام 2007 
مقابل 63.5 مليوناً عام 2006، مبا ميثل زيادة قيمتها 12.5 
مليون ونسبتها 19.7 %، ما أدى إلى ارتفاع األهمية النسبية 
لصادرات األس������مدة املصنوعة ف������ي إجمالي الصادرات غير 
النفطية كويتية املنش������أ إلى نح������و 11.9 % عام 2007، من 
نحو 11.5 % عام 2006. وفي األش������هر التسعة األولى من 
ع������ام 2008، بلغت قيمة صادرات األس������مدة املصنوعة نحو 
71 ملي������ون د.ك بزيادة قيمتها 16 مايني ونس������بتها 29 % 

مقارنة باألشهر التسعة األولى من عام 2007.

وعل������ى صعيد قيمة الصادرات غير النفطية من الس������لع 
ذات املنش������أ األجنب������ي )إع������ادة الصادرات(؛ تش������ير بيانات 
)اجل������دول 1 – 15( إل������ى تواصل ارتفاع قيمة هذه الس������لع 
خال س������نوات الفت������رة 2003 – 2007، لتس������جل في عام 
2007 نحو 262 مليون د.ك بزي������ادة قدرها 136.8 مليوناً 
ونس������بتها 109.3 % مقارنة بع������ام 2003، وعلى ذلك، بلغ 
متوس������ط معدل منوها الس������نوي نحو 27.3 %. وترتب على 
ذلك ارتفاع األهمية النسبية لقيمة الصادرات من السلع غير 
النفطية ذات املنش������أ األجنبي )إع������ادة تصدير( في إجمالي 
قيمة الصادرات غير النفطية من 25.1 % عام 2003، إلى 

29.2 % عام 2007.

وفي ع������ام 2007، بلغ������ت قيمة ارتفاع الص������ادرات من 
الس������لع غير النفطية ذات املنش������أ األجنبي نح������و 76 مليون 
د.ك ونس������بتها 40.9 % مقارنة بالعام السابق. وفي األشهر 
التس������عة األولى من عام 2008، ارتفع������ت قيمتها بنحو 63 
مليون د.ك وبنسبة 33.2 % مقارنة باألشهر التسعة األولى 
من عام 2007. وارتفاع نس������ب منو الصادرات غير النفطية 
ذات املنشأ األجنبي )إعادة التصدير( مبعدالت كبيرة خال 
الس������نوات الثاث األخيرة، يش������ير إلى عودة الروح لنش������اط 

جتارة إعادة التصدير مع العراق)28( .

وعلى صعيد البيان������ات املتاحة ع������ن التوزيع اجلغرافي 
إلجمالي قيمة صادرات دولة الكويت من السلع غير النفطية 

بحسب أهم مجموعات الدول )اجلدول 1 – 16(، فقد جاء 
االرتفاع املش������ار إليه آنفاً ف������ي إجمالي قيمة تلك الصادرات 
خ������ال عام 2007، ليعكس في اجلان������ب األكبر )52.5 %( 
من������ه النمو املطرد في قيمة الس������لع املص������درة إلى مجموعة 
ال������دول العربي������ة، لتصل خال ذلك العام إل������ى نحو 426.6 
ملي������ون د.ك، مقارنة بنحو 314.5 مليوناً خال عام 2006، 
ومبا ميثل ارتفاعاً قيمته نحو 85 مليوناً ونس������بته 24.9 %، 
مقارنة بارتفاع قيمته نحو 13.4 مليوناً ونسبته 4.2 % خال 
العام الس������ابق. وقد أدى ذلك إلى استمرار مجموعة الدول 
العربي������ة في احملافظ������ة على صادراته������ا لقائمة مجموعات 
الدول الرئيسية املستوردة للس������لع غير النفطية من الكويت 
خال عام 2007، وذل������ك للعام اخلامس على التوالي. وقد 
أدى ذل������ك إلى ارتفاع األهمية النس������بية لهذه الصادرات في 
إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الكويت، لتصل 
إلى نحو 47.5 % خال عام 2007 مقارنة بنحو 46.4 % 
خال العام السابق. وضمن الصادرات غير النفطية املتجهة 
إلى الدول العربية، اجته ما قيمته 229.9 مليون د.ك خال 
ع������ام 2007 إلى دول مجلس التع������اون مقابل 188.4 مليوناً 
خال العام الس������ابق، ومبا ميثل زي������ادة قيمتها 41.5 مليوناً 
ونس������بتها 22 %، مقارن������ة بنم������و بلغت قيمت������ه 8.3 مايني 
ونس������بته 4.6 % خال العام الس������ابق، وعلى الرغم من ذلك 
االرتفاع، فقد اس������تقرت األهمية النسبية لقيمة الصادرات 
إلى دول مجلس التعاون ف������ي إجمالي قيمة الصادرات غير 
النفطية خال عام 2007 عند ذات مس������توى العام السابق 

والبالغ نحو 25.6 %.

السلعية: الواردات    -  3

سجلت قيمة الواردات السلعية عام 2007 رقماً قياسياً 
جدي������داً )اجلدول 1 - 14(، ليص������ل إلى 5.993 مليار د.ك 
محقق������ة منواً يناهز 19.8 %. وكانت معدالت النمو املقابلة 
خال األعوام - الثاثة - السابقة قد تفاوتت بني 13.7 % 
عام 2004 و 24 % عام 2005 و 8.4 % عام 2006، وذلك 
جتاوباً مع مستويات النشاط االقتصادي خال تلك الفترة.

ويعزو كثير من احملللني)29( املعدل املرتفع لنمو الواردات 
في عام 2007 بشكل رئيس������ي إلى ارتفاع النصيب النسبي 
للواردات من الس������لع الرأسمالية، والتي شملت بنوداً رئيسية 
مثل توربينات الطاقة الكهربائي������ة والطائرات. وكذلك، إلى 
منو الطلب احمللي خال عام 2007 مبعدل مرتفع بلغ 19 % 
مقارنة بنحو 14 % في عام 2006، و 26.6 % عام 2005، 
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ما أدى إلى زيادة كبيرة في الواردات. فباإلضافة إلى واردات 
السلع الرأسمالية، ارتفعت معدالت منو الواردات من السلع 
الوسيطة لتأمني مستلزمات أداء القطاعات احمللية وبخاصة 
قطاع البناء والتشييد، ومن السلع االستهاكية أيضاً نتيجة 
الرتفاع مستويات الدخول لألفراد، واستمرار تدفق العمالة 
الوافدة. وعاوة على ذلك، فإن ارتفاع أس������عار الس������لع على 
املستوى العاملي، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل عمات 
ش������ركاء الكويت التجاريني م������ا عدا الوالي������ات املتحدة، قد 
أسهمت با شك في تنامي قيمة الواردات. فالدينار الكويتي 
كان قد خسر ما متوسطه 6.4 % من قيمته مقابل اليورو، و 
6 % مقابل اجلنيه اإلسترليني، خال عام 2007، في حني 
ارتف������ع بنحو 5.9 % مقابل الدوالر األمريكي، منذ قيام بنك 
الكوي������ت املركزي بفك االرتباط احلص������ري للدينار بالدوالر 
األمريك������ي املعمول به منذ يناي������ر 2003، والعودة إلى نظام 

)اجلدول 1 - 16(
التوزيع اجلغرافي لقيمة صادرات دولة الكويت
غير النفطية خالل األعوام 2005، 2006، 2007

)القيمة باملليون دينار، واألهمية النسبية%(

مقاصد الصادرات غير النفطية
200520062007

%القيمة%القيمة%القيمة
32846.234246.442747.5الدول العربية، ومنها:

18025.418825.623025.6دول مجلس التعاون، ومنها:
7710.88010.89911اإلمارات
711074109110.1السعودية

81.181.1101.1الدول األفريقية غير العربية
425.9435.9495.5الدول األمريكية

29641.730541.536740.9الدول اآلسيوية غير العربية، ومنها:
679.5719.6859.5اندونيسيا

496.9827626.9باكستان
405.6405.4505.6الهند

284294364الصني الشعبية
344.8354.8424.7الدول األوروبية، ومنها:

101.4101.4131.4أسبانيا
50.750.760.7اململكة املتحدة

20.320.330.3الدول األوقيانوسية
709100.00736100.00898100.00اإلجمالـــــــي

ماحظات: اإلجمالي ال يساوي مجموع البنود متاماً بسبب فروقات التقريب - اعتمدنا على رقم بنك الكويت املركزي للصادرات غير النفطية عام 2006 قبل 
تعديله في النشرة اإلحصائية الفصلية للبنك يوليو - سبتمبر 2008، وزيادته إلى 823 مليون د.ك، والرقم السابق 736 هو املثبت في اجلدول األصلي.

املصدر-  تقديرات بنك الكويت املركزي للتوزيع اجلغرافي لقيمة الصادرات غير النفطية لدولة الكويت املسجلة عبر املنافذ اجلمركية، انظر: بنك الكويت 
املركزي؛ التقرير االقتصادي 2007، جدول )61(، ص 194.

الربط بسلة من العمات اعتباراً من 20 مايو 2007.

في ع������ام 2005، ارتفع������ت األهمية النس������بية للواردات 
الس������لعية في قيمة الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية 
من القطاعات غير النفطية )مع اس������تبعاد صناعة املنتجات 
النفطية املكررة(، لتصل إلى نحو 48 %، تراجعت في العام 
التالي إلى 43.8 %، ث������م عادت لارتفاع ثانية عام 2007، 
مع ارتفاع قيمة الواردات الس������لعية، لتسجل نحو 46.6 %. 
وفي االجتاه ذاته، ونتيجة الرتفاع قيمة الواردات السلعية في 
عام 2007 مبعدل أعلى )19.8 %( من معدل منو الس������كان 
)6.8 %(، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية 
في دول������ة الكويت من نح������و 1571 د.ك خال عام 2006، 
إلى نحو 1763 ديناراً خال عام 2007، ومبا ميثل ارتفاعاً 

بلغت قيمته 192 ديناراً ونسبته 12.2 %.
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وعلى صعيد آخر، تش������ير البيانات املتاحة إلى أن ارتفاع 
معدل منو الواردات السلعية لدولة الكويت خال عام 2007 
إلى )19.8 %(، قد جاء ليعكس االرتفاع امللحوظ في قيمة 
واردات القطاع اخلاص الكويتي املدفوعة عن طريق البنوك 
احمللية خال العام املذك������ور، التي وصلت إلى 3.903 مليار 
د.ك خ������ال ع������ام 2007، مقابل نحو 3.295 ملي������اراً لعام 
2006، ومب������ا ميثل زيادة قيمتها 608 مايني د.ك وبنس������بة 
18.5 %. وبه������ذا التطور تكون قيمة واردات القطاع اخلاص 
الكويت������ي املدفوعة عن طري������ق البنوك احمللي������ة ق������د زادت 
)18.5 %( بدرج������ة أقل مقارنة باالرتفاع املش������ار إليه آنفاً 
)19.8 %( في إجمالي قيمة الواردات الس������لعية )س������يف(. 
وأدى ذلك إل������ى تراجع طفيف في األهمية النس������بية لقيمة 
واردات القط������اع اخلاص املدفوعة عن طريق البنوك احمللية 
في إجمالي قيمة الواردات الس������لعية لدولة الكويت )سيف( 
خال عام 2007 ومبا مقداره ثمانية أعشار النقطة، لتصل 

إلى 65.1 %، مقارنة بنحو 65.9 % خال العام السابق.

أ- اجتاهات أسعار السلع املستوردة في بلدان املنشأ:

تش������ير اإلحص������اءات الت������ي يصدره������ا صن������دوق النقد 

الدولي إلى مواصلة االرتفاع في مس������تويات أس������عار العديد 
من الس������لع في األس������واق العاملية خال عام 2007 مقارنة 
بالعام السابق )اجلدول 1 - 17(. فعلى صعيد أسعار السلع 
األولية )باس������تثناء س������لع الطاقة(، تشير بيانات اجلدول إلى 
ارتفاع املتوسط العام ألسعار تلك السلع )احمُلتسبة بالدوالر 
األمريكي( بنس������بة 14 % خال عام 2007، مقارنة بارتفاع 
نسبته 23.2 % باملتوسط خال عام 2006. ويعكس االرتفاع 
املذكور في املتوس������ط العام ألسعار السلع األولية خال عام 
2007 محصلة التطورات التي ش������هدتها متوس������طات أسعار 
املجموعات الس������لعية املختلفة، ومن أبرزها: أس������عار السلع 
الغذائي������ة، والتي س������جلت خال ع������ام 2007 ارتفاعاً بلغت 
نس������بته 15.2 % بعد ارتفاعها بنسبة 10.5 % خال العام 
الس������ابق. وكذلك احلال بالنسبة ألسعار الس������ل�����ع املصنعة، 
التي تش������كل ما يزيد عن 90 % من إجمالي قيمة الواردات 
الس������لعية لدولة الكويت، حيث تس������ارعت وتيرة االرتفاع في 
املتوس������ط العام ألس������عار صادرات االقتص������ادات املتقدمة* 
من الس������لع املصنعة )والتي تستحوذ قيمة الواردات من تلك 

)اجلدول 1– 17(
معدل الزيادة في أسعار املجموعات السلعية الرئيسية

في التجارة الدولية، أعوام 2005، 2006، 2007
)التغير السنوي باملائة%(

البيــــــان
احملتسبة على أساس 

احملتسبة على أساس اليوروالدوالر األمريكي

200520062007200520062007
3.63.89.73.42.90.5السلع املصنعة

41.320.510.74119.51.4        النفط

6.123.2145.922.34.5السلع األولية بخالف سلع الطاقة

9.65.6- 10.515.21.1- 9.0- املواد الغذائية

18.18.413.817.87.54.2- املشروبات

- 0.58.84.90.383.9- املواد اخلام الزراعية
22.456.217.422.2557.5- املعادن

Source: IMF; World Economic Outlook Apr.08, Table no. A9, P.256

*  تشمل اقتصادات الدول املتقدمة حسب تصنيفات صندوق النقد الدولي كًا من مجموعة اليورو وهي: فرنسا، أملانيا، ايطاليا، النمسا، البرتُغال، فنلندا، اليونان، ايرلندا، 
لوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، أسبانيا، سلوفينيا، قبرص، ومالطا(. ومجموعة الدول اآلسيوية الصناعية احلديثة )سنغافورة، هونغ كونغ، تايوان، وكوريا اجلنوبية(. إضافة 

إلى: كندا، اليابان، الواليات املتحدة، اململكة املتحدة، استراليا، أيسلندا، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، الدامنارك، والسويد. 
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)اجلدول 1 - 18(
تطور التركيب السلعي للواردات السلعية )سيف(

خالل السنوات 2005، 2006، 2007
)القيمة باملليون دينار، واألهمية النسبية%(

السلـــع
200520062007

%القيمة%القيمة%القيمة
160634.8164035.4238735.6السلع االستهالكية:

4549.84641068110.2- األغذية واملشروبات

51211.151511.171810.7- سلع معمرة ونصف معمرة

2595.62695.83985.9- سلع غير معمرة

3818.33938.55908.8- سيارات خاصة

184139.9185040253037.7السلع الوسيطة، ومنها:

143531.1143731195429.1- مستلزمات صناعية

4068.84138.95758.6- قطع غيار أجهزة ومعدات نقل

114824.9112224.2176626.3السلع الرأسمالية:

90019.588019143221.4آالت ومعدات رأسمالية

2505.42425.23345وسائل النقل

190.4180.4230.3أخرى غير مصنفة

4614100.004629100.006706100.00اإلجمالـــــــي

ماحظات: اإلجمالي ال يساوي مجموع البنود متاماً بسبب فروقات التقريب. اعتمدنا التقديرات األولى لقيمة الواردات السلعية لعامي 2006 و 2007 
كما وردت في اجلدول األصلي، علماً أن البنك أجرى تعديل على هذه التقديرات في النشرة اإلحصائية الفصلية يوليو – سبتمبر 2008، وأصبحت قيمة 

الواردات السلعية لعام 2006 نحو 5001 مليون د.ك، ولعام 2007 نحو 5993 مليون د.ك.
املصدر: تقديرات بنك الكويت املركزي لقيمة الواردات املسجلة عبر املنافذ اجلمركية. التقرير االقتصادي 2007، جدول )63(، ص 200.

الدول على ما يقارب نحو 64 % من إجمالي قيمة الواردات 
السلعية لدولة الكويت)30(( بنحو 5.9 نقاط مئوية، وذلك من 
ارتفاع بلغ معدله 3.8 % خال عام 2006 إلى ارتفاع معدله 

9.7 % خال عام 2007.

  وم������ن األهمي������ة مبكان اإلش������ارة إلى أن تس������ارع وتيرة 
االرتفاع في أس������عار الس������لع الداخلة ضمن التجارة الدولية 
بال������دوالر األمريكي مقارنة بنظيرها الي������ورو، كما يتبني من 
)اجلدول 1 – 17(، إمنا يعكس ضعف س������عر صرف الدوالر 
األمريك������ي مقاب������ل العم������ات العاملية األخ������رى، وعلى هذا 
األس������اس، ميكن الق������ول أن جانباً من االرتف������اع في إجمالي 
قيمة الواردات الس������لعية لدولة الكويت )أول يناير 2003 – 
17 ماي������و 2007(، يعزى إلى االنخفاض امللحوظ في س������عر 

صرف الدوالر األمريكي مقابل العمات الرئيسية األخرى، 
وما صاحبه في املقابل من تراجع )وإن كان بدرجة أقل( في 

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمات األخرى.

ب- التركيب السلعي للواردات:

تش������ير البيانات املتاحة عن التركيبة السلعية إلجمالي 
قيم������ة ال������واردات لدولة الكويت )س������يف( حس������ب بيانات 
)اجل������دول 1 - 18(، أن االرتف������اع ف������ي إجمالي قيمة تلك 
الواردات عام 2007 والبالغ 2077 مليون د.ك؛ شمل كًا 
من االرتفاع في مجموعة الس������لع االستهاكية بنحو 747 
مليون د.ك وبنس������بة 45.5 %، والس������لع الوسيطة )680 
مليون������اً، و36.7 %(، والس������لع الرأس������مالية )644 مليوناً، 
57.4 %(، والس������لع غير املصنف������ة )5 مايني، 27.8 %(. 
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)اجلدول 1 - 19(
الواردات السلعية )سيف( من أهم الشركاء التجاريني

خالل األعوام 2005، 2006، 2007
)القيمة باملليون دينار، واألهمية النسبية في اإلجمالي %(

أهم الشركاء التجاريني
200520062007

%القيمة%القيمة%القيمة
5081151911.276911.5أملاني�ا

5541255211.971210.6الواليات املتحدة األمريكية

3237324766910الصني

3417.43527.65378اليابان

23152365.14266.4إيطاليا

3748.137084076.1اململكة العربية السعودية

1984.31994.33204.8الهند

1894.11944.22844.2اململكة املتحدة

2174.72184.72363.5اإلمارات العربية املتحدة

1433.11483.22183.3فرنسا

307766.7311267.2457868.3مجموع العشرة

4614100.004629100.006706100.00إجمالي قيمة الواردات )سيف(

ماحظة- قيم الواردات السلعية لعامي 2006 و 2007 )سيف( قبل التعديل.
املصدر- تقديرات بنك الكويت املركزي: بنك الكويت املركزي، التقرير االقتصادي 2007، جدول )64(، ص 201.

وعلى إثر ذلك، ارتفعت األهمية النس������بية لقيمة الواردات 
م������ن ك�����ل م������ن الس������ل��������ع االس������ته�����اكية )من 35.4 %، 
إل������ى 35.6 %(، والس������ل������ع الرأس������مالي������ة )من 24.2 % 
إل������ى 26.3 %(، فيما انخفضت األهمية النس������بية لقيمة 
الواردات من الس������لع الوسيطة )من 40 % إلى 37.7 %(، 
في إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت فيما بني 

عامي 2006 و 2007 على الترتيب.

ج- الواردات الســـلعية من أهم الشركاء التجاريني لدولة 
الكويت:

تش������ير التقديرات املتاحة املبينة في )اجلدول 1 – 19( 
عن التوزيع النس������بي إلجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة 
الكويت )سيف( بحسب أهم الشركاء التجاريني، إلى ارتفاع 
قيم������ة الواردات الس������لعية من الدول العش������ر األولى، لتصل 
إل������ى نح������و 4.578 ملي������ار د.ك خال ع������ام 2007، مقارنة 
بنح������و 3.112 ملياراً خال العام الس������ابق، ومبا ميثل زيادة 

قيمتها 1466 مليون د.ك ونس������بتها 47.1 % )أو ما يعادل 
نح������و 70.6 % من كامل الزيادة في إجمالي قيمة الواردات 
السلعية خال عام 2007 مقارنة بالعام السابق(. وعلى إثر 
ذلك، فقد ارتفعت األهمية النسبية لقيمة الواردات من تلك 
الدول العش������ر في إجمالي قيمة الواردات السلعية من نحو 
67.2 % خ������ال عام 2006، إل������ى نحو 68.3 % خال عام 

.2007

وتشير تقديرات بنك الكويت املركزي أيضاً إلى مواصلة 
االرتف������اع في قيمة الواردات الس������لعية من ال������دول األخرى 
األعض������اء في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية )س������واء 
من الس������لع ذات املنش������أ الوطني املنتجة في دول املجلس، أو 
الس������لع ذات املنش������أ األجنبي املعاد تصديره������ا( ومبا قيمته 
380 مليون د.ك، ونس������بته 33.9 %، لتصل إلى نحو1501  
مليون د.ك أو ما نسبته 22.2 % من إجمالي قيمة الواردات 
الس���لعي��ة خال ع���ام 2007، مقارن�����ة بنح���و 1120 مليون��اً، 

أو ما نس���بته 24.2 % خال العام السابق.
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ثانيًا-  ميزان املدفوعات:

متهيــد:

ش������هد عام 2007 أداًء متميزاً ملي������زان املدفوعات لدولة 
الكويت في ضوء اس������تمرار الفوائ������ض احملققة في املوازين 
اخلارجية األساس������ية التي تش������ملها بنود ميزان املدفوعات، 
وإن كانت مس������تويات تلك الفوائض تعتبر منخفضة مقارنة 
بنظيرتها القياسية احملققة خال العام السابق. ويأتي ذلك 
كمحصل������ة لتفاعل العديد من التطورات االقتصادية الدولية 
واحمللية، ومنها؛ أن الزيادة التي شهدتها اإليرادات النفطية 
خ������ال ع������ام 2007، قابلتها زيادة أكبر ف������ي اجلانب املدين 
)املدفوعات( جنمت عن النمو القوى الذي شهدته الواردات 
الس������لعية خال ذلك العام. وهنالك تطور آخر يتمثل بتراجع 
مستويات أسعار الفائدة بأسواق املال الرئيسية مع ما ترتب 
عليه من تباطؤ النمو في الدخل من االس������تثمارات األجنبية، 
إضافة إل������ى اإلنفاق املتزايد على بن������د اخلدمات،  وارتفاع 
قيمة التحويات إلى اخل������ارج. هذا كله، أدى باحملصلة إلى 
تباطؤ معدل منو إجمالي قيمة املتحصات املدرجة باجلانب 
الدائن باحلساب اجلاري بشكل ملحوظ خال عام 2007. 
وبالتالي، تراجع فائض احلساب اجلاري، إال انه كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي باألس������عار اجلارية، م������ازال مرتفعاً 

عند مستوى 42 %.

ونعرض فيما يلي بإيجاز ألبرز التطورات التي ش������هدتها 
البنود الرئيس������ية مليزان املدفوعات لدولة الكويت خال عام 

2007 مقارنة بعام 2006، وذلك على النحو التالي:

1 - احلساب اجلاري.

2 - احلساب الرأسمالي واملالي.

3 - أخرى )صافي( أو السهو واخلطأ.

4 - امليزان الكلي.

اجلاري: احلساب   -  1

   يعكس رصيد احلس������اب اجل������اري من عجز أو فائض 
خاصة نتائج املعامات مع العالم اخلارجي املرتبطة بكل من 
السلع واخلدمات، واستخدام عوامل اإلنتاج من عمل ورأس 
مال، والتحويات اجلارية بدون مقابل فيما بني املقيمني في 
االقتصاد احمللي واملقيم������ني في االقتصادات األخرى خال 
فت������رة زمنية معينة. من هنا تنبثق أهمية احلس������اب اجلاري 
ملي������زان املدفوعات ف������ي حتليل تطورات القط������اع اخلارجي، 
وانعكاس������اتها على األوض������اع االقتصادي������ة واملالية احمللية، 
والس������يما في ال������دول املندمجة اقتصادياً بنس������بة عالية في 

االقتصاد العاملي كما هو احلال بالنسبة لدولة الكويت.

وحيث أن احلس������اب اجلاري يتكون من ميزاني الس������لع 
واخلدمات، ودخل االستثمار في القطاعني العام واخلاص، 
والتحويات اجلارية للقطاعني أيضاً، لذلك سنعرض تباعاً 

لبنود هذا احلساب على النحو التالي:

أ - امليزان السلعي.

ب- حساب اخلدمات )صافي(.

ج- حساب الدخل )صافي(.

د- حساب التحويات اجلارية )صافي(.

ه�- رصيد احلساب اجلاري.

أ- امليزان السلعي*:

  يعك������س امليزان الس������لعي خاص������ة نتائ������ج املعامات 

* يختلف وضع “امليزان التجاري” الذي يتم إعداده ضمن إحصاءات التجارة اخلارجية التي تعدها اإلدارة املركزية لإلحصاء، عن وضع “امليزان السلعي” الذي يتم إعداده 
ضمن إحصاءات ميزان املدفوعات، وذلك نتيجة الختاف ش������مولية بيانات كل من قيمة الصادرات والواردات الس������لعية، التي يتم على أساس������ها إعداد كل من امليزانني 
املذكورين، وبالتالي اختاف املفاهيم واألس������س اإلحصائية التي يس������تند عليها في هذين امليزانني، واملتعلقة أساس������اً بشمولية وتوقيت تسجيل وتقييم املعامات املدرجة 
ضمن كل من امليزان الس������لعي وامليزان التجاري. فعلى صعيد التقييم، يتم احتس������اب قيمة الواردات السلعية في إحصاءات التجارة اخلارجية التي تعدها اإلدارة املركزية 
لإلحصاء على أس������اس “س������يف”. وهذا يعني أن قيمة البضائع املس������توردة، تتضمن تكلفة الشحن والتأمني حتى وصول البضائع إلى املنافذ اجلمركية الكويتية. أما قيمة 
الواردات الس������لعية املس������تخدمة في ميزان املدفوعات فتحسب على أساس “فوب”، وهذا يعني أن قيمة البضائع املستوردة ال تشتمل على تكلفة الشحن التي يتم إدراجها 
ضمن بند النقل في حساب اخلدمات، وكذلك تكلفة التأمني على السلع تدرج ضمن بند التأمني. والفارق على صعيد الشمولية، أن بيانات الواردات السلعية التي تعدها 
اإلدارة املركزية لإلحصاء ال تشتمل على قيمة الواردات غير املسجلة، وكذلك قيمة املدفوعات نظير إصاح وصيانة السفن والطائرات الكويتية وتزويدها بالوقود واملؤن 
ف������ي املوانئ األجنبية بينما هذه الواردات تدرج ضمن إحصاءات ميزان املدفوعات كما ال تش������تمل بيان������ات الصادرات غير النفطية في إحصاءات التجارة اخلارجية التي 
تعدها اإلدارة املركزية لإلحصاء على قيمة املتحصات الناجمة عن إصاح وصيانة السفن والطائرات األجنبية، وتزويدها بالوقود واملؤن واإلمدادات في املوانئ الكويتية، 

فيما هذه البيانات تدرج ضمن إحصاءات ميزان املدفوعات التي يعدها البنك املركزي.
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)اجلدول 1 - 20(
ميزان املدفوعات لدولة الكويت خالل األعوام )2005، 2006، 2007(

)القيمة: مليون د.ك(

البيـــــــــان
200720062005

مديندائنمديندائنمديندائن
134911496410017أوالً: احلساب اجلاري )أ + ب + ج(

11257121948424   أ- السلع واخلدمات )صافي(

112237128579558- امليزان السلعي:

180981701513715     - الصادرات السلعية )فوب( ومنها:

)12879()16152()17071( الصادرات النفطية
586241584157     - الواردات السلعية )فوب(

9806631133     2- اخلدمات )صافي(

367738202586  ب- الدخل )صافي(

367738202586    1- دخل االستثمار

26113777    - بنك الكويت املركزي

242942727318922    - احلكومة العامة)1( 

41125527011414544    - البنوك احمللية)2( 

، ومنها: 13555231121319633117قطاعات أخرى)3(	 

)43()108()107()203()142()282(	 شركات االستثمار
14431050993 ج- التحويالت اجلارية )صافي(

361633211725209    1- احلكومة العامة

1316966809    2- قطاعات أخرى، ومنها:

)773()924()1087(     - حتويالت العاملني

10150136628845ثانياً: احلساب الرأسمالي واملالي )أ + ب(

447255232   أ- احلساب الرأسمالي

10597139189077   ب- احلساب املالي)4(  )1 + 2 + 3(

385523381433 1- االستثمار املباشر

املالية  األوراق  محفظة  في  االستثمار   –  2  
935174623059)صافي(

260841184585 3 - استثمارات أخرى )صافي(

24252641008ثالثاً:  أخرى )صافي(

9161039165       امليزان الكل��ي

)1( يشمل اجلانب الدائن دخل االستثمارات اخلارجية للحكومة العامة )الهيئة العامة لاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية، ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، وبنك التسليف واالدخار(. بينما يشمل اجلانب املدين مدفوعات 

وفوائد من احلكومة العامة إلى جهات أجنبية نظير التزامات مالية لغير املقيمني في االقتصاد احمللي.
 )2( يشمل البيانات املجمعة للبنوك التجارية، والبنوك املتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسامية.

)3( يشمل بيانات القطاع اخلاص غير املالي، إضافة إلى البيانات املجمعة لشركات االستثمار، وشركات التأمني وشركات الصرافة.
)4( القيم الواردة ضمن احلساب املالي، تشير إلى التغير في أرصدة البنود في نهاية الفترة املعنية مقارنة بأرصدة نهاية الفترة السابقة.

املصدر- بنك الكويت املركزي؛ النشرة اإلحصائية، ابريل – يونيو 2008، اجلدول رقم )47(.
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املرتبطة بالتجارة في الس������لع )استيراداً وتصديراً( فيما بني 
املقيمني في االقتصاد احمللي )كويتيني وغير كويتيني، أفراداً 
ومؤسس������ات حكومية أو أهلية( واملقيم������ني في االقتصادات 

األخرى خال فترة زمنية معينة.

وتشير البيانات املتاحة إلى تراجع قيمة الفائض احملقق 
ف������ي امليزان الس������لعي )املعبر ع������ن الفرق ب������ني قيمة كل من 
الصادرات والواردات الس������لعية على أساس “فوب”(، لتصل 
إل������ى نح������و 12.237 مليار د.ك خال ع������ام 2007، مقارنة 
بنح������و 12.857 ملي������اراً لعام 2006، ومبا ميث������ل انخفاضاً 
قيمته 620 مليوناً ونس������بته 4.8 %. وقد جاء ذلك التراجع 
كمحصلة للنمو في إجمالي قيمة الواردات الس������لعية بدرجة 

أكبر من النمو في إجمالي قيمة الصادرات السلعية.

فم������ن جهة، تس������ارعت وتي������رة النمو ف������ي إجمالي قيمة 
ال������واردات الس������لعية )فوب(، ليصل إلى نح������و 5.862 مليار 
د.ك خ������ال عام 2007 ، مبا ميثل منواً بواقع 41 % مقابل 
0.2 % فقط خال العام الس������ابق. ومن جهة أخرى، ش������هد 
عام 2007 تباطؤاً في وتي������رة منو إجمالي قيمة الصادرات 
الس������لعية )فوب(، ليصل إلى نح������و 18.099 مليار د.ك، مبا 
ميثل منواً بحدود 6.4 %، بعد أن حقق منواً قياس������ياً يناهز 

24.1 % خال العام السابق.

ويأتي ذلك التباطؤ في معدل منو الصادرات الس������لعية، 
ليعكس بالدرجة األساسية التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع 
متوس������طات أس������عار تصدير النفط الكويت������ي، وما صاحب 
ذل������ك بالتبعية، م������ن تباطؤ في وتيرة منو قيم������ة الصادرات 
النفطي������ة إل������ى 5.7 % عام 2007 مقاب������ل 25.4 % خال 

العام السابق.

ب- حساب اخلدمات )صافي(:

شهد عام 2007 ارتفاعاً ملموساً في قيمة العجز املزمن 
في حس������اب اخلدمات )جتاوز املدفوع������ات للمتحصات(، 
الذي يعكس احلصيل������ة الصافية للتعام������ات اخلدمية بني 
املقيمني في االقتصاد احمللي واملقيمني في باقي اقتصادات 
العالم، واملرتبطة بكل من النقل والتأمني والسفر واخلدمات 
األخ������رى. وبلغت قيمة العجز نح������و 980 مليون د.ك خال 
الع������ام املذكور، مقابل 663 مليوناً خ������ال عام 2006، ومبا 

ميثل ارتفاعاً قيمته 317 مليوناً ونسبته 47.8 % )اجلدول 
1 – 20(. ويعك������س هذا االرتفاع بالدرجة األساس������ية زيادة 
مدفوعات املقيمني في االقتص������اد احمللي املدرجة باجلانب 
املدين باحلساب املذكور، وخصوصاً في بند كل من “النقل”، 

و “اخلدمات احلكومية”، و “السفر”.

وسبق أن س������جل العجز في حساب اخلدمات انخفاضاً 
واضحاً خال عام 2006، مبا قيمته 470 مليون د.ك ونسبته 
41.5 %، ليصل إلى نح������و 663 مليوناً مقابل 1133 مليوناً 
خال عام 2005، وذلك على إثر النمو امللحوظ في إجمالي 
قيمة متحصات ش������ركات االتص������االت احمللية نظير تقدمي 
خدمات االتصاالت واملعلومات لغير املقيمني مبا قيمته نحو 
608 ماي������ني د.ك ونس������بته 160.7 %، وم������ا صاحب ذلك 
باملقابل من ارتفاع كبير في إجمالي قيمة املتحصات ضمن 
بن������د “خدمات أخ������رى” مبا نس���������بته 119.3 % خال عام 

2006 مقارنة بالعام السابق)31(.

جـ-  حساب الدخل )صافي(:

يتضم������ن اجلان������ب الدائ������ن من بن������د “الدخ������ل” ضمن 
إحصاءات مي������زان مدفوعات دولة الكوي������ت: إجمالي قيمة 
الدخ������ول والعوائد احملققة من أصول اس������تثمارات املقيمني 
املوظفة باخلارج س������واء املوزعة منه������ا أو احملتجزة، مبا في 
ذلك قيمة الدخول املعاد اس������تثمارها في اخلارج. ويستثنى 
من ذلك األرباح أو اخلس������ائر الدفترية املترتبة على تقلبات 
أس������عار الصرف، وعمليات إعادة تقيي������م أرصدة املوجودات 

واملطلوبات اخلارجية القائمة وفقاً ألسعار السوق.

وق������د ش������هد ع������ام 2007 انخفاضاً في قيم������ة الفائض 
احملقق )زيادة املتحصات عن املدفوعات( في بند “الدخل 
)صافي(”، لتصل قيمة ذلك الفائض إلى 3.677 مليار د.ك 
خال عام 2007 مقابل نحو 3.820 ملياراً في العام السابق، 

أي بنسبة 3.7 % مقابل 47.7 % خال العام السابق.

وتع������زى أس������باب االنخفاض املذكور ف������ي قيمة الفائض 
احملقق ف������ي بند “الدخ������ل”، إلى محصلة التط������ورات التي 
شهدتها كل من عوائد االستثمارات اخلارجية للمقيمني من 
جانب، وعوائد االس������تثمارات اخلارجي������ة لغير املقيمني من 
جان������ب أخر. فمن جه������ة، تباطأت وتيرة النم������و في إجمالي 
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قيمة عوائد االستثمارات اخلارجية املدرجة باجلانب الدائن 
ببند “الدخل”، ليصل إلى نحو 4.456 مليار د.ك خال عام 
2007 مقاب������ل نحو 4.255 ملياراً خال العام الس������ابق، أي 

بنسبة 4.7 % مقابل 54.9 % خال العام السابق.

وحيث  أن عوائد االستثمارات اخلارجية قد ارتفعت لكل 
من البنك املركزي )من 137 إلى 261 مليون د.ك(، والبنوك 
احمللي������ة )من 270 إلى 411(، والقطاعات األخرى مبا فيها 
ش������ركات االس������تثمار )من 1121 إلى 1355( خال عامي 
2006 و 2007 على الترتيب، فإن التباطؤ املش������ار إليه آنفاً 
في وتيرة منو إجمالي قيمة عوائد االس������تثمارات اخلارجية، 
إمنا يُعزى حصرياً إلى االنخفاض امللموس في إجمالي قيمة 
عوائد االس������تثمارات اخلارجية للمؤسس������ات املدرجة ضمن 
 قطاع احلكوم������ة العامة*، وذلك من نحو 2.727 مليار د.ك
خ������ال عام 2006 إلى 2.429 ملياراً خال عام 2007، أي 
بنسبة 10.9 %، بعد أن حقق ارتفاعاً ناهز 44.1 % خال 
العام الس������ابق. وترجع أسباب انخفاض عوائد االستثمارات 
اخلارجية ملعظم املؤسس������ات احلكومي������ة عام 2007 إلى أن 
األسواق العاملية لم تكن مواتية بسبب تداعيات أزمة الرهن 
العق������اري الت������ي اندلعت في األس������واق األمريكية، وش������ملت 
آثارها معظم أسواق العالم. إلى ذلك، شهد عام 2007 فك 
رب������ط الدينار الكويتي بالدوالر األمريكي، وبالتالي فإن دخل 
االس������تثمارات اخلارجية، املقيم بالدوالر، فقد من قيمته ما 

بني 5 %  و 7 % عند حتويله إلى دينار كويتي.

وعل������ى العكس م������ن اجتاهات دخل اس������تثمار احلكومة، 
فق������د ارتفع إجمالي قيم������ة عوائد االس������تثمارات اخلارجية 
للمؤسس������ات املدرجة ضمن بن������د “القطاعات األخرى**”، 
وذلك من نحو 1121 مليون د.ك خال عام 2006 إلى نحو 
1355 مليوناً خال عام 2007، أي بنس������بة 20.9 % مقابل 

77 % خال العام السابق.

وعلى صعيد آخر، بلغ إجمالي قيمة املدفوعات املدرجة 

*  يتضمن دخل االس������تثمارات اخلارجية لكل من: الهيئة العامة لاس������تثمار، مؤسس������ة البترول الكويتية، املؤسس������ة العامة للتأمينات االجتماعية، الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، وبنك التسليف واالدخار.

** يتضمن كًا من: شركات االستثمار، شركات الصرافة، شركات التأمني، وباقي القطاع اخلاص غير املالي.

في اجلانب املدين من بن������د “الدخل”، والذي يتضمن قيمة 
الفوائ������د والعوائد املس������تحقة لغير املقيم������ني نظير توظيف 
اس������تثماراتهم في االقتصاد الكويتي، نحو 782 مليون د.ك 
خال عام 2007، مس������جًا بذلك زيادة نس������بتها 79.3 % 
عن العام الس������ابق. وقد تركز ذلك االرتفاع بدرجة أساسية 
ف������ي إجمالي قيمة مدفوعات الدخل م������ن جانب القطاعات 
األخ������رى خال عام 2007 مقارنة بالعام الس������ابق )اجلدول 

.)20 – 1

د- حساب التحويالت اجلارية )صافي(:

يعكس بند “التحويات اجلارية )صافي(” بعض جوانب 
التركي������ب الهيكلي لاقتص������اد الكويتي. فهو يب������رز االرتفاع 
امللحوظ في إجمالي قيمة مدفوعات املقيمني )كويتيني وغير 
كويتي������ني( ف������ي االقتصاد احمللي نحو اخل������ارج بدون مقابل، 
واملدرج������ة في اجلانب املدين من البن������د املذكور، ومبعدالت 
تف������وق النمو في إجمالي قيمة املتحصات بدون مقابل نحو 
الداخ������ل واملدرجة في اجلانب الدائن فيه. وتعزى أس������باب 
ارتف������اع قيمة املدفوعات إلى اس������تمرار من������و أعداد العمالة 
الوافدة ف������ي العديد م������ن القطاع������ات االقتصادية احمللية، 
وم������ا يترتب عل������ى ذلك باملقاب������ل من زي������ادة قيمة حتويات 
تل������ك العمالة لذويهم في اخلارج. ه������ذا إلى جانب مواصلة 
تقدمي دولة الكويت املس������اعدات النقدية والعينية إلى الدول 
الشقيقة والصديقة. من جانب آخر، تقتصر املتحصات في 
هذا البند على قيمة الضرائب املس������تحقة على أرباح ودخل 
الشركات واملؤسسات األجنبية العاملة في االقتصاد احمللي 
ونتيجة لكل ذلك، يتبني من )اجلدول 1 – 20( أن هذا البند 
هو في حالة عجز مزم������ن، وخال الفترة 2003 – 2006، 
س������جل هذا العجز أعلى مستوى له خال عام 2006 بواقع 
1050 مليون د.ك، وأدنى مس������توى له خال عام 2003 مبا 

قيمته 709 مايني دينار كويتي)32(.
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هذا، وقد تس������ارعت وتيرة منو قيمة صافي التحويات 
اجلاري������ة، والت������ي متثل حتوي������ات مالية ب������دون مقابل، من 
املقيم������ني في االقتصاد احمللي إل������ى املقيمني في باقي دول 
العالم، لتس������جل نحو 1443 مليون د.ك خال عام 2007، 
بزيادة 37.4 % مقابل 5.7 % خال العام السابق. واالرتفاع 
في قيم������ة صافي التحويات اجلارية، هو حصيلة النمو في 
قيم������ة صافي التحويات اجلارية م������ن القطاعات األخرى* 
نح������و اخلارج، لتس������جل نحو 1316 ملي������ون د.ك خال عام 
2007، مبا يش������كل زيادة نسبتها 36.2 % مقابل 19.4 % 
خال العام الس������ابق. وتس������تحوذ حتويات العمالة الوافدة 
لذويه������م في اخل������ارج على اجلانب األكبر م������ن قيمة صافي 
التحوي������ات اجلاري������ة، حيث بلغت نح������و 1087 مليون د.ك 
خال عام 2007، مس������جلة بذلك زيادة نس������بتها 17.6 % 
عن العام الس������ابق. ويأتي ذلك ليعكس أثر الزيادة في أعداد 
العمالة الوافدة مبا نسبته 9 % )من نحو 1.6 مليون مشتغل 
في نهاية عام 2006 إلى قرابة 1.8 مليوناً بنهاية 2007(.

وس������جلت قيمة صافي التحوي������ات اجلارية املقدمة من 
جانب احلكومة نحو اخلارج خال عام 2007 ارتفاعاً بواقع 
49.4 %، لتص������ل إلى نح������و 127 ملي������ون د.ك. ويأتي هذا 
االرتفاع لزيادة مدفوعات احلكومة املدرجة باجلانب املدين 
من بن������د التحويات اجلارية بدرجة أكبر من الزيادة املقابلة 
ف������ي املتحصات املدرجة باجلانب الدائن ضمن ذلك البند. 
فمن جهة، س������جل إجمالي قيمة مدفوعات احلكومة العامة 
املدرجة في اجلانب املدي������ن في بند “التحويات اجلارية”، 
والذي يتضمن االشتراكات في املنظمات اإلقليمية والدولية 
واملس������اعدات النقدية والعينية إلى الدول األخرى الشقيقة 
والصديقة، ارتفاعاً ملموساً من نحو 117 مليون د.ك خال 
عام 2006، إلى 163 مليوناً خال عام 2007، أي بنس������بة 
39.3 % مقابل انخفاض بواقع - 44 % خال العام السابق. 
ومن جهة أخ������رى، ارتفع إجمالي قيمة متحصات احلكومة 
العام������ة املدرجة ف������ي اجلانب الدائن من بن������د “التحويات 
اجلارية”، والذي يتضمن أساس������اً قيمة الضرائب املستحقة 

* تشمل التحويات اجلارية للقطاعات األخرى كًا من: حتويات العمالة الوافدة لذويهم في اخلارج بدون مقابل، وقيمة حتويات مكافآت نهاية اخلدمة لغير الكويتيني، 
إلى جانب حتويات املؤسسات واجلمعيات اخليرية األهلية الكويتية بدون مقابل إلى باقي دول العالم.

على أرباح ودخل الشركات واملؤسسات األجنبية العاملة في 
دولة الكويت، من 32 مليون د.ك عام 2006 إلى 36 مليوناً 
ع������ام 2007، أي بنس������بة 12.5 % مقاب������ل 28 % في العام 

السابق.

هـ- رصيد احلساب اجلاري:

في نهاية 2007، حقق احلس������اب اجل������اري بإحصاءات 
مي������زان مدفوعات دولة الكويت )اجل������دول 1 – 20( فائضاً 
تقدر قيمته 13.491 مليار د.ك، مقارنة بفائض قيمته نحو 
14.964 ملي������اراً خ������ال عام 2006، ومبا ميث������ل انخفاضاً 
نس������بته 9.8 %. وقد ترت������ب على ذل������ك بالتبعية انخفاض 
قيمة فائض احلساب اجلاري كنسبة من قيمة الناجت احمللي 
اإلجمالي باألس������عار اجلارية، لتس������جل نحو 42.4 % خال 
ع������ام 2007، مقارنة بنحو 50.7 % خال العام الس������ابق. 
ويتمثل املصدر الرئيس������ي لذلك االنخفاض في تسارع وتيرة 
من������و إجمالي قيمة املدفوعات املدرج������ة باجلانب املدين من 
احلس������اب اجلاري )م������ن أهمها: إجمالي قيم������ة املدفوعات 
املرتبط������ة بكل من الواردات الس������لعية والنقل(، التي ارتفعت 
من 8.641 مليار د.ك خال عام 2006، إلى نحو 11.841 
خال عام 2007، أي بنس������بة 37 % مقابل 10.1 % خال 

العام السابق.

وقد مّكن الفائض في احلساب اجلاري عام 2007، دولة 
الكوي������ت من مواصلة تعزيز حجم اس������تثماراتها في اخلارج، 
وخاصة من خال صن������دوق احتياطي األجيال القادمة، وإن 

كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه احلال في العام السابق.

واملالي: الرأسمالي  احلساب   -  2

يعال������ج هذا البند في ميزان املدفوعات حركة التدفقات 
املالي������ة فيما ب������ني املقيمني في االقتص������اد احمللي واملقيمني 
في االقتص������ادات األخرى، واملرتبطة ب������كل من: التحويات 
الرأس������مالية، االس������تثمار املباشر، االس������تثمار في محفظة 
األوراق املالية، واالستثمارات األخرى مثل االئتمان التجاري 
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والقروض والعملة والودائع وغيرها. وتعكس البيانات املدرجة 
في اجلانب املدين بهذا البند الزيادة في إجمالي املوجودات 
اخلارجي������ة للمقيمني في االقتصاد احمللي أو االنخفاض في 
إجمالي املطلوبات اخلارجية املستحقة عليهم. وعلى العكس 
بالنس������بة للجانب الدائن، حيث تش������ير البيانات إلى الزيادة 
في إجمال������ي املطلوبات اخلارجية املس������تحقة على املقيمني 
في االقتصاد احمللي، أو االنخفاض في إجمالي موجوداتهم 

اخلارجية.

ويب������ني )اجلدول 1– 20( تراجع وتي������رة النمو في قيمة 
صاف������ي املوج������ودات اخلارجية املس������جلة ضمن احلس������اب 
الرأس������مالي واملالي، لتصل إل������ى 10.150 مليار د.ك خال 
عام 2007 مقابل 13.662 ملياراً عام 2006، أي بانخفاض 
بلغت نس������بته 25.7 % مقابل ارتفاع بنسبة 54.5 % خال 
العام الس������ابق. وتعزى أس������باب ذلك التباط������ؤ إلى محصلة 
التط������ورات التي ش������هدتها مختل������ف البنود املكون������ة لكل من 
احلساب الرأسمالي واحلس������اب املالي لدولة الكويت خال 
عام 2007 مقارنة بالعام السابق، والتي سنعرض لها بإيجاز 

على النحو التالي:

أ-  احلساب الرأسمالي:

تش������مل بيان������ات احلس������اب اجل������اري الرأس������مالي في 
)اجل������دول 1– 20( املعام������ات املالي������ة فيما ب������ني املقيمني 
ف������ي االقتصاد احمللي، واملقيمني ف������ي االقتصادات األخرى، 
واملرتبطة بالتحويات الرأس������مالية م������ن جانب واحد، مثل: 
املنح االس������تثمارية، واملساعدات الفنية، واإلعفاء من الدين، 
والتعويضات عن األضرار التي تلحق باألصول الرأس������مالية 

وغيرها من األضرار املادية اخلطيرة.

وتش������ير بيانات اجلدول إلى تس������ارع وتيرة االرتفاع في 
قيمة صافي التدفقات املسجلة باحلساب الرأسمالي لدولة 
الكوي������ت من اخل������ارج نحو الداخل، لتصل إل������ى 447 مليون 
د.ك خ������ال عام 2007 مقارنة بنح������و 255 مليوناً في ذات 
االجت������اه نحو الداخل خال العام الس������ابق، أي بزيادة تناهز 
75.3 %، مقاب������ل 9.9 % خال العام الس������ابق. ويأتي ذلك 
ليعكس بالدرجة األساس������ية االرتفاع ف������ي قيمة املبالغ التي 
حصل عليها املقيمون )حكومة، وأفراد، وشركات ومؤسسات 

خاصة( م������ن جلنة التعويضات التابع������ة لهيئة األمم املتحدة 
تعويض������اً لهم عن بعض األض������رار التي حلقت بهم من جراء 
غزو النظام العراقي البائ������د لدولة الكويت، وذلك من 265 
مليون د.ك خال ع������ام 2006، إلى نحو 452 مليوناً خال 
ع������ام 2007، ومب�����ا ميثل منواً قيمته 187 مليوناً ونس������بته 
70.6 %. وجتدر اإلش������ارة إل������ى أن مجموع م������ا تلقته دولة 
الكوي������ت من هذه التعويض������ات منذ ب������دء البرنامج في عام 
1994، بلغ قرابة 3.9 مليار د.ك، منها حوالي الثلثني كانت 
من نصيب األفراد والشركات في القطاع اخلاص، في حني 

بلغ نصيب احلكومة حوالي 30 %.

وفي املقابل، بلغ إجمالي قيمة التحويات الرأس������مالية 
من االقتصاد احمللي نحو اخلارج، واملتمثلة في إجمالي قيمة 
املنح واملعونات االقتصادية والفنية املقدمة من دولة الكويت 
إلى بعض الدول الش������قيقة والصديقة بخاف املس������اعدات 
النقدي������ة والعينية التي يتم إدراجها ضم������ن بند التحويات 
اجلارية كما سبق بيانه، ومن أبرزها املعونات واملنح املقدمة 
من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية إلى الدول 
األخرى، بلغ نحو 6 مايني د.ك عام 2007 مس������جًا بذلك 
انخفاضاً قيمته 4 مايني ونس������بته 40 % مقارنة مبستوى 

العام السابق.

ب- احلساب املالي:

تعك������س بيانات احلس������اب املالي في مي������زان املدفوعات 
خاص������ة نتائج املعام������ات املالية املترتبة عل������ى التعامات 
الفعلية )بيعاً وشراًء(، فيما بني املقيمني في االقتصاد احمللي 
واملقيمني في االقتصادات األخرى، في األصول املالية خال 
فترة زمنية معينة، واملرتبطة بكل من: االس������تثمار املباش������ر، 
االستثمار في محفظة األوراق املالية، واالستثمارات األخرى 
مث������ل االئتم������ان التجاري والق������روض والعمل������ة والودائع وما 
شابه ذلك من اس������تثمارات. وعلى هذا األساس، فاحلساب 
املال������ي ال يعك������س التغي������رات الدفترية )غي������ر احملققة( في 
أرص������دة املوجودات واملطلوبات اخلارجية لاقتصاد احمللي، 
والناجمة عن تقلبات أس������عار الصرف، وإعادة تقييم أرصدة 
تلك املوجودات واملطلوبات على أس������اس أسعار السوق )وفق 

املبادئ اإلرشادية لصندوق النقد الدولي 1993(.
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وتشير البيانات املتاحة إلى تباطؤ وتيرة منو قيمة صافي 
األصول الكويتية املستثمرة في اخلارج ضمن احلساب املالي، 
لتصل قيم������ة هذا النمو إلى نحو 10.597 مليار د.ك خال 
عام 2007 مقابل نحو 13.918 ملياراً خال العام السابق، 
ومبا ميثل تراجعاً بواق������ع 23.9 % عام 2007 مقابل زيادة 

بنسبة 53.3 % في العام السابق )اجلدول 1 – 20(.

وعل������ى صعيد البن������ود الفرعية في احلس������اب املالي، 
واملعبرة عن التوزيع النسبي لقيمة صافي التدفقات املالية 
بحس������ب نوعية وأدوات االس������تثمار الرئيس������ية، فقد جاء 
التباطؤ املشار إليه آنفاً في قيمة صافي األصول الكويتية 
املستثمرة باخلارج خال عام 2007 مقارنة بالعام السابق 

كمحصلة للتطورات التالية:

- تسارع وتيرة النمو في قيمة صافي األصول الكويتية 
املس������تثمرة في اخلارج ضمن بند “االس������تثمار املباش������ر 
)صاف������ي(” من 2338 مليون د.ك عام 2006 إلى 3855 
مليون������اً عام 2007 أي بنس������بة 64.9 مقابل 63.1 % في 
العام السابق. ويرجع ذلك بدوره إلى تسارع وتيرة منو قيمة 
صافي أصول االستثمارات املباشرة للمؤسسات والهيئات 
املدرج������ة ضمن قطاع احلكوم������ة العامة، لتصل قيمة ذلك 
النمو إلى نحو 2392 مليون د.ك عام 2007، مقابل 968 
مليوناً عام 2006، ومبا ميثل تسارعاً بنحو 1425 مليوناً 

وبنسبة 147.2 %.

- تس������ارع وتيرة من������و قيمة صافي األص������ول الكويتية 
املس������تثمرة باخل������ارج ضمن بند “االس������تثمار في محفظة 
األوراق املالية )صافي(” بنحو 1889 مليون د.ك وبنسبة 
25.3 %، لتصل قيمة ذل������ك النمو إلى نحو 9.351 مليار 
د.ك ع������ام 2007، مقارنة بنم������و بلغت قيمته نحو 7.462 
ملياراً خال العام السابق. ويأتي ذلك ليعكس في اجلانب 
األكبر )90.6 %( منه التسارع في وتيرة منو قيمة صافي 
اس������تثمارات احلكومة العامة ف������ي األوراق املالية األجنبية 
بنحو 1712 مليون د.ك وبنسبة 28.6 % لتصل قيمة ذلك 
النمو إلى 7.691 ملياراً عام 2007 مقارنة بنحو 5.979 
ملياراً خال العام الس������ابق. وفي االجتاه ذاته، تس������ارعت 
وتيرة منو قيمة صافي استثمارات البنوك احمللية )شاملة 

ف������روع البنوك األجنبية في الكوي������ت( في محفظة األوراق 
املالية مبا قيمته 347 مليون د.ك ونسبته 218.2 % )من 
159 إل������ى 506 مليون د.ك( خال عامي 2006 و 2007 

على التوالي.

- تراج������ع قيمة صاف������ي األصول الكويتية املس������تثمرة 
باخلارج ضمن بند “استثمارات أخرى )صافي(”، واملعبر 
عن التغي������ر في صافي أرص������دة قيمة كل م������ن: االئتمان 
التج������اري، القروض، العملة والودائع، وما ش������ابه ذلك من 
اس������تثمارات، مب������ا قيمته 2608 ماي������ني د.ك خال عام 
2007، مقارنة بارتفاع بلغت قيمته نحو 4118 مليوناً في 

قيمة صافي تلك األصول خال عام 2006.

- أخرى - السهو واخلطأ - “صافي”:  3

يختص هذا البند بتس������جيل قيم������ة صافي املعامات 
التي لم تس������جل س������هواً أو خطأ في أي م������ن بنود ميزان 
املدفوع������ات، إضافة إل������ى صافي قيم������ة التدفقات املالية 
للقط������اع اخلاص غي������ر املالي، والتي لم ت������درج في أي من 
بنود امليزان. وبهذا املفه������وم يعتبر بند “أخرى )صافي(” 
متمماً محاس������بياً بالدرجة األساس������ية، يستهدف حتقيق 
التس������اوي بني إجمالي كل من املبالغ املدرجة في اجلانب 
املدين واجلانب الدائن ف������ي إحصاءات ميزان املدفوعات 

وفقاً ملبدأ القيد املزدوج.

وتش������ير بيانات )اجلدول 1 – 20(، إلى أن التدفقات 
غير املدرجة في أي من بنود احلس������اب اجلاري واحلساب 
الرأسمالي واملالي، تقدر بنحو 2425 مليون د.ك للخارج 
خال عام 2007، مقارن������ة بنحو 264 مليوناً في االجتاه 
ذاته نحو اخل������ارج خال عام 2006، و 1008 خال عام 

.2005

-  امليزان الكلــي:  4

 حقق امليزان الكلي واملعبر عن محصلة كافة التطورات 
املش������ار إليها آنفاً خال عام 2007 فائض������اً بلغت قيمته 
نح������و 916 مليون د.ك، مقابل نح������و 1039 عام 2006، 
مبا ميثل انخفاضاً قيمته 123 مليوناً ونس������بته 11.8 %. 
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وق������د انعكس الفائض احملقق في امليزان الكلي خال عام 

2007 على إجمالي األصول االحتياطية لدى بنك الكويت 

املركزي، الذي س������جل ارتفاعاً بذات القيمة )916 مليون 

د.ك( في نهاية عام 2007.

وعل������ى صعي������د متصل، وبالنظ������ر إلى الوض������ع الكلي 

إلحص������اءات ميزان مدفوعات دول������ة الكويت، ضمن إطار 

أوسع، ليشمل كًا من التغير في صافي قيمة االستثمارات 

اخلارجية لبعض الهيئات واملؤسس������ات احلكومية في بند 
“احلكومة العامة”، وعل������ى وجه التحديد، كًا من: الهيئة 
العامة لاس������تثمار، مؤسسة البترول الكويتية، والتغير في 
إجمال������ي األصول االحتياطية لبنك الكوي������ت املركزي)33(؛ 
فإن الوضع الكلي ملي������زان املدفوعات، يظهر فائضاً بنحو 
12.014 مليار د.ك خال عام 2007، مقارنة بفائض بلغ 

نحو 11.809 ملياراً خال العام الس������ابق، ومبا ميثل زيادة 
قيمتها نحو 205 مايني دينار ونسبتها 1.7 %.
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ف������ي غضون نح������و نصف ق������رن من الزمن، اس������تطاعت 
املص������ارف الكويتي������ة أن تبني لنفس������ها مكان������ة مرموقة بني 
مثياتها في دول املنطق������ة. وأثبت القطاع املصرفي الكويتي 
مناعت������ه القوي������ة وصابته ف������ي أوقات األزمات والش������دائد، 
حيث اجت������از بنجاح أزمة املناخ عام 1982، وخرج أقوى مما 
كان من كارثة الغزو الصدامي الغاش������م عام 1990، تس������نده 
في ذلك سياس������ات رقابية محكمة وأطر تش������ريعية حازمة. 
بل إن املص������ارف الكويتية بعد التحرير، قدمت مس������اهمات 
فاعلة الس������تعادة الثقة في النش������اط املصرفي بشكل خاص، 

واالقتصاد الكويتي بشكل عام.

فعل������ى مس������توى العم������ل املصرف������ي؛ عايش������ت املصارف 
الكويتية التطورات املتاحقة في صناعة اخلدمات املصرفية 
واملالي������ة، وس������عت حثيثاً إلى إعادة هيكل������ة أعمالها مبا يعزز 
فرص النمو والربحية، وذلك م������ن خال التحول من املفهوم 
املصرفي التقليدي إلى مفهوم الصيرفة الشاملة، الذي يعني 
تنويع وحتدي������ث اخلدمات املالية، وتقدمي اخلدمات املبتكرة، 
والتوجه نحو الصيرفة االليكترونية، وتنمية القدرات الوطنية 
عل������ى إدارة املوجودات والتصدي لألزمات، وحتس������ني آليات 
الرقابة الداخلية واخلارجية والطرق احملاسبية. هذا فضًا 
ع������ن التطورات املتاحق������ة التي تش������هدها صناعة الصيرفة 

اإلسامية، التي تعتز دولة الكويت بدورها الريادي فيها.

وبالنظر إلى محدودية السوق املصرفي احمللي الذي قد 
ال يوفر ضماناً الس������تدامة النمو مبع������دالت عالية على املدى 
الطوي������ل، بادرت بع������ض املصارف الكويتية ب������رؤوس أموالها 
القوية إلى اقتحام أس������واق إقليمية جدي������دة )مصر، األردن، 
قطر، لبنان، سورية، وتركيا(، سواء باالستحواذ على مصارف 
قائمة، أو إنش������اء مصارف جديدة بالتعاون مع شريك محلي. 
وأس������واق تلك البلدان تنطوي على فرص منو قوية، حيث أن 
معظم تلك األس������واق ما زالت نسب االختراق املصرفي فيها 

متدنية، كما أنها ال تزال في مراحل منوها املبكرة.

ومب������ا أن املص������ارف الكويتية متت������از بربحيته������ا العالية 
وقاعدتها الرأس������مالية الصلبة؛ فإن آماالً كبيرة تُعقد عليها، 
لتلع������ب دوراً هاماً ف������ي إدارة الفوائض املالي������ة التي حتققت 
لدولة الكويت خال الس������نوات القليل������ة املاضية، إلى جانب 
دورها الرئيس������ي في متويل املش������اريع املدرجة في مش������روع 
اخلطة التنموية اخلمس������ية 2010/2009 – 2014/2013 
من أجل تس������ريع إحداث تغيير إيجابي لاختاالت الهيكلية 
ف������ي االقتصاد الكويت������ي، وصوالً إلى تنوي������ع مصادر الدخل 
كهدف اس������تراتيجي للخطة، شامًا هدفها الرئيسي: حتويل 

الكويت مركزاً مالياً وجتارياً.

لالقتصـــاد  وأهميتـــه  املصرفـــي  اجلهـــاز  أواًل- 
الكويتي:

1 - هيكل اجلهاز املصرفي:
 يتش������كل الهيكل املؤسس������ي للجهاز املصرف������ي الكويتي، 
)الرس������م البيان������ي 2-1( اخلاض������ع إلش������راف ورقاب������ة بنك 
الكويت املركزي، من ثاثة عش������ر مصرفاً جتارياً، )ستة منها 
كويتية وس������بعة فروع ملصارف غير كويتية(، وثاثة مصارف 
إسامية، إضافة إلى بنك صناعي متخصص. وهناك أيضاً 
بن������ك متخصص آخر مملوك بالكام������ل للحكومة، وال يخضع 
لرقابة البنك املركزي، هو بنك التسليف واالدخار الذي يقدم 

قروضاً إسكانية للمواطنني.
وبلغ عدد الفروع الداخلية للمصارف التجارية الكويتية)1( 
227 فرع������اً عام 2007 مقابل 182 فرعاً عام 2004، وعدد 
فروعها اخلارجية 14 مقابل 9، وعدد أجهزة الصرف اآللي 
560 مقاب������ل 351 على الترتيب. وهن������اك مصرفان كويتيان 
فقط لهما فروع خارجية، هما: بنك الكويت الوطني وله 12 
فرعاً خارجياً إضافة إل������ى 67 فرعاً داخلياً، والبنك األهلي 
الكويتي وله فرع������ان خارجيان إضافة إلى 20 فرعاً داخلياً. 
وللمصارف اخلمس������ة الباقية شبكة فروع داخلية على النحو 

الفصل األول

املصــــــــــــارف
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التالي: البنك التجاري 52، بنك اخلليج 43، بنك الكويت والشرق 
األوسط 22*، بنك برقان 22، وفرع بنك البحرين والكويت.

وتضم املصارف التجارية الس������بعة غير الكويتية ثاثة فروع 

ملصارف أجنبية، وأربعة فروع ملصارف خليجية )أنظر الرس������م 
البياني 2 – 1(.

وإلى جانب البنوك التجارية الس������ابقة، هن������اك بنك كويتي 

)الرسم البياني 2 – 1(
اجلهاز املصرفي الكويتي

في نهاية عام 2008، وتواريخ إنشاء املصارف

املصارف التجارية الكويتية
الوطني  ال���ك���وي���ت  ب���ن���ك   -

.)1952(
- البنك التجاري  )1960(.
- بن�ك اخللي���ج   )1960(.
- البنك األهل�ي   )1967(.

ال���ك���وي���ت وال���ش���رق  ب���ن���ك   -
األوسط )1971(.

- بنك برقان )1975(.

املصارف اإلسالمية 
الكويتية

الكويتي  التمويل  بيت   	
.)1977(

-  بنك بوبيان )2004(.
الدولي  الكويت  بنك    -

.)2006(

املصــــارف اإلســـالمية  
غير الكويتية

- مص������رف الراجح�������ي  
.)2008(

املصارف الكويتية املتخصصة
- بنك الكويت الصناعي )1973(

بنك الكويت املركزي 1968

املصارف التجارية غير الكويتية
والكويت  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ن��ك  ف���رع   -

.)1971(
)2005(  BNP Paribas.-

. )2005( HSBC -
- بنك أبوظبي الوطني )2005(.

. )2006( Citi Bank- 
- بنك قط����ر الوطني )2006(.

- بنك الدوحة )قطر(  )2007(.

واح������د متخص������ص، هو بنك الكوي������ت الصناع������ي، وثاثة بنوك 
إسامية كويتية هي:

- بيت التمويل الكويتي )بيتك(، وميلك 44 فرعاً محلياً، وثاثة 
فروع خارجية حسب آخر بيانات متاحة)2( عن عام 2006.

- بنك بوبيان، وميلك 15 فرعاً محلياً.
- بنك الكويت الدولي، وميلك 9 فروع محلية.

والبن������وك الثاثة متلك 68 فرعاً محلي������اً عام 2007 مقابل 
34 فرع������اً ع������ام 2004، كما متلك 161 جه������ازاً للصرف اآللي 

مقابل 93.

وس������يرتفع عدد املصارف اإلس������امية في الكويت من ثاثة 
إلى أربع������ة في منتصف عام 2009، بعد أن تنتهي فترة التحول 
التي منحها بنك الكويت املركزي لبنك الكويت والشرق األوسط 

للتحول من مصرف تقليدي إلى مصرف إسامي.

وعل������ى صعي������د متص������ل، مازال������ت ش������بكة الف������روع احمللية 
)الداخلي������ة( لدى املصارف الكويتية أقل اتس������اعاً من ش������بكات 

الفروع لدى املص������ارف اخلليجية األخرى؛ ويرجع الس������بب في 
ذلك إلى التركز السكاني في املدن الرئيسية في الكويت، وذلك 
مقارنة مع التوس������ع اجلغرافي األكثر توزيعاً وانتش������اراً لشبكات 
الفروع الداخلية في دول خليجية أخرى مثل عمان والس������عودية. 
وتطالب املصارف الكويتية بتوسيع شبكات فروعها لتمكينها من 
الوصول إلى عمائها بشكل أفضل، وهذا يتطلب من السلطات 
املختصة توفير كل املتطلبات من أراض لتشييد الفروع اجلديدة، 

ومواقف للسيارات، وغيرها..

2 - مســـاهمة القطاع املصرفي في تكوين الناجت 
احمللي اإلجمالي:

تنامى دور القطاع املصرفي في االقتصاد الكويتي   
بصف������ة خاصة خال العق������د األخير. فق������د ارتفعت القيمة 
املضافة للمؤسسات املالية )أي مساهمتها في الناجت احمللي 
اإلجمالي باألسعار اجلارية( من 483 مليون د.ك عام 1998 
إلى 3912 مليوناً عام 2007، أي مبتوسط معدل منو سنوي 

* حصل بنك الكويت والشرق األوسط في 2008/6/11 على موافقة بنك الكويت املركزي للتحول إلى مصرف إسامي خال عام.
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يناه������ز 71 % أو بأكثر من ضعف متوس������ط النمو الس������نوي 
املقابل في الناجت احمللي اإلجمالي ككل )30.3 %(.

ونتيجة لذلك، ارتفعت األهمية النسبية لقطاع املؤسسات 
املالية في الناجت احمللي اإلجمالي من 6.1 % عام 1998 إلى 
13.3 % عام 2008، أي إلى أكثر من الضعف. وباس������تبعاد 
قطاع النفط، يبرز تزايد دور القطاع املصرفي في االقتصاد 
الكويت������ي بص������ورة أوض������ح، حيث ترتف������ع األهمية النس������بية 
للمؤسس������ات املالية في الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي 
خال الفت������رة املذك������ورة )1998 – 2007( من 8.7 % إلى 

28.8 %، أي إلى أكثر من ثاثة أمثالها.

3 - دور القطـــاع املصرفـــي فـــي تشـــغيل العمالـــة 
الكويتية:

يُس������جل للقطاع املصرفي في الكويت دوره املش������هود في 
توفير فرص عمل للكويتيني بأعداد متزايدة خال السنوات 
القليل������ة املاضية. إذ ف������ي الوقت الذي ارتف������ع إجمالي عدد 
العامل������ني في القطاع املصرف������ي)3( م������ن 5361 موظفاً عام 
2004 إلى 6940 موظفاً عام 2007 أي بنسبة 29.5 %،ارتفع 
ع������دد العاملني الكويتيني م������ن 2527 إلى 3577 موظفاً، أي 
بنس������بة 41.6 %. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نس������بة العمالة 
الكويتية م������ن إجمالي العمالة في القط������اع املصرفي خ���ال 
الفت����������رة ذاته��ا من 47.1 % إل������ى 51.5 %. وهذا يعني أن 

عدد العامل������ني الكويتيني في قطاع املصارف بالكويت أصبح 
يتجاوز عدد العاملني الوافدين في هذه املصارف، ما يعكس 
دور ه������ذه املصارف ف������ي توفير أكبر عدد م������ن فرص العمل 
للكويتيني، وبخاصة خريجي اجلامعات والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي.

4 - مؤشـــرات قطـــاع املصـــارف املدرجة في ســـوق 
الكويت لألوراق املالية:

يحظ������ى قطاع املصارف بأهمي������ة متميزة بني القطاعات 
املدرجة في س������وق الكويت لألوراق املالية، فاملتابع ألداء هذا 
القطاع خال الس������نوات اخلمس املاضية )اجلدول 2 - 1 (، 
ياحظ ارتفاعاً في أدائه معبراً عنه بارتفاع قيمته الس������وقية 
إلى أكثر من ثاثة أمثاله������ا )من 6.1 مليار د.ك عام 2003 
إل������ى 19 ملياراً ف������ي نهاية النصف األول م������ن عام 2008(. 
وترجع أس������باب ذلك بالدرجة األولى؛ إلى أن أسهم املصارف 
املدرجة ترتفع قيمتها مع االرتفاع املطرد في أرباح املصارف 

خال الفترة املشار إليها.

وم������ن ناحية أخرى، ميتاز قط������اع املصارف عن غيره من 
القطاعات املدرجة، بأنه األكثر استقراراً ألنه ميتاز بالنضوج 
املصرفي من حيث األداء والنمو واإلدارة والشفافية، وتوفير 
املعلوم������ات لكافة العم������اء واملتداولني، وه������ذا يعكس وضع 
املص������ارف الكويتية التي تعمل في ظل رقابة صارمة من بنك 

الكويت املركزي.

يونيو 20032004200520062007البيـــــــان
2008

سبتمبر 
2008

ديسمبر 
2008

18.122.23837.451.356.752.532.9القيمة السوقية لسوق الكويت لألوراق املالية)1( 

القيمة السوقية لقطاع املصارف املدرجة 
بالسوق)2( 

6.16.510.612.817.9191611.3

% )1÷ 2(  
         

34 29 28 33 35 33 30.534.3

املصدر- بيانات الفترة 2003 – 2007؛ شركة الوطني لاستثمار، عن املوجز االقتصادي، بنك الكويت الوطني، املجلد 8، العدد 21، 18 يونيو 2008.
وبيانات يونيو 2008، وسبتمبر 2008، وديسمبر 2008 أضافها الباحث من نشرات سوق الكويت لألوراق املالية.

)اجلدول 2 – 1(
تطور القيم السوقية لسوق الكويت لألوراق املالية

ولقطاع املصارف املدرجة بالسوق
)القيمة باملليار دينار كويتي(
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وتش������ير بيانات )اجلدول 2 – 1( إلى أن نس������بة القيمة 
السوقية لقطاع املصارف من إجمالي القيمة السوقية لسوق 
الكوي������ت لألوراق املالي������ة، بلغت ما متوس������طه 32 % خال 
السنوات اخلمس 2003 – 2007، وبلغت أعلى مستوى لها 
ف������ي عام 2007 بواقع 35 %، وحت������ى منتصف عام 2008، 
بقيت عند مس������توى 33 %، ث������م انخفضت إلى 30.5 % في 
شهر س������بتمبر، ولتعاود النهوض ثانية في نهاية عام 2008، 
وتسجل 34.3 %، نتيجة للتحسن النسبي في أداء املصارف 
املدرجة خال الربع األخير مقارنة مع أداء بقية الش������ركات 

املدرجة.

ثانيًا-  امليزانية املجمعة للمصارف احمللية:
تش������ير البيانات املتاحة، إلى أن إجمالي امليزانية املجمعة 
للمص������ارف احمللية )ال تتضم������ن بيانات الف������روع اخلارجية 
والش������ركات التابعة للمصارف احمللية(؛ قد حقق خال عام 
2007 مستوًى قياسياً جديداً، ببلوغه نحو 35.6 مليار د.ك، 
مقاب������ل نحو27 ملياراً في نهاية العام الس������ابق، محققاً أعلى 
معدل منو س������نوي يتم تسجيله تاريخياً حتى اآلن حيث ناهز 
خ������ال العام املذكور 31.7 % مقاب������ل 24.9 % خال العام 

السابق.

وفي نهاية سبتمبر 2008، حقق إجمالي امليزانية املجمعة 
مستوًى قياس������ياً جديداً حينما سجل نحو 39.2 مليار د.ك، 
بزيادة 17.7 % عن مس������تواه في نهاية س������بتمبر 2007 وفي 
نهاية 2008، حافظ على مس������تواه تقريباً، وارتفع بنحو 86 

مليون د.ك فقط.

ويعك������س هذا النم������و غير املس������بوق إلجمال������ي امليزانية 
املجمع������ة للمصارف احمللية تفاعل مجموعة من العوامل، من 
أهمها: في جان������ب املطلوبات – ارتف������اع قيمة املطالب على 
القطاع اخلاص وبخاصة ارتفاع قيمة التسهيات االئتمانية 
املمنوحة للمقيمني، وارتف������اع املوجودات األجنبية للمصارف 
احمللية. وعلى جانب املطلوبات – منو ودائع القطاع اخلاص 

لدى املصارف احمللية مبعدالت مرتفعة.

وفيما يلي عرض ألبرز التغيرات والتطورات التي شهدتها 
مؤخراً بعض البنود الرئيسية في امليزانية املجمعة للمصارف 

احمللية بكا اجلانبني )املوجودات واملطلوبات(:

1 - املوجودات احمللية:
يتبني من متابع������ة بيانات )اجلدول 2 – 2(، أن العناصر 
الرئيسية في هيكل املوجودات شهدت ارتفاعات متفاوتة في 
عام 2007 مقارنة بالعام الس������ابق، وكان أكثر هذه العناصر 
ارتفاعاً هو بن���د املطالب على القط���اع اخلاص* الذي بلغت 
قيم��ت�����������ه نح����و 21.8 ملي����ار د.ك، بزي�����ادة بلغ���ت نس������بتها 
35.1 %، وهي نسبة منو مرتفعة جداً، ومرشحة لاستمرار، 
ولو مبعدل أبطأ نس������بياً، م������ع اجتاه السياس������ة النقدية إلى 
التوسع. وهذا ما حدث على أرض الواقع، حيث ارتفعت قيمة 
بن������د املطالب على القطاع اخلاص في س������بتمبر 2008 إلى 
نحو 24.87 مليار د.ك، أي بنس������بة 23 % مقارنة بسبتمبر 
2007 وتواص������ل ارتفاعه������ا في نهاي������ة 2008 إلى 25.460 
ملي������ار د.ك، بزيادة 3.638 مليار وبنس������بة 16.7 % مقارنة 

بنهاية عام 2007.

وضم������ن املطالب على القطاع اخل������اص، ازدادت أرصدة 
التس������هيات االئتمانية املمنوحة للمقيمني عام 2007 بنسبة 
35 % تقريب������اً، بعد أن س������جلت في نهاي������ة العام نحو 20.1 
ملي������ار د.ك. ارتفعت ال������ى 23.7 مليار د.ك في نهاية 2008 
بزيادة 3.6 مليار وبنس������بة 17.9 %. وضمن هذه األرصدة، 
ارتفعت التس������هيات االئتمانية الشخصية من 6 مليار د.ك 
عام 2006، إلى 7.1 ملياراً عام 2007، وإلى 7.9 في نهاية 

عام 2008.

وضمن التس������هيات االئتمانية الشخصية، ارتفعت قيمة 
القروض املوجهة لاجتار باألس������هم إل������ى 2157 مليون د.ك 
عام 2007، أي بنس������بة 34.4 %، مقابل 28.6 % في العام 
الس������ابق. وحققت هذه القروض مزيداً من النمو في ش������هر 
س������بتمبر 2008 حينما وصلت إلى نحو 2794 مليون د.ك، 
بزي������ادة 45.2 % عم������ا كانت عليه قبل اثني عش������ر ش������هراً. 
وحافظت على هذا املس������توى حتى نهاية عام 2008. وترتب 

* يقص������د باملطال������ب على القطاع اخلاص: مطالب البنوك احمللية على القطاع اخلاص، وهي متثل مختلف أش������كال التمويل الذي توفره تلك البنوك إلى مختلف القطاعات 
االقتصادية احمللية )سواء في صورة قروض وتسهيات أو االستثمار في األوراق املالية(. ويقصد بالقطاع اخلاص: جميع األفراد، والشركات اخلاصة، وتلك املنتمية إلى 
القطاعني املشترك والعام مبا فيها املؤسسات احلكومية ذات امليزانيات املستقلة باستثناء بنك التسليف واالدخار. وتتكون تلك املطالب من أرصدة كل من اجلزء النقدي 
املس������تخدم في التس������هيات االئتمانية املقدمة من البنوك احمللية إلى القطاعات االقتصادية احمللية، واس������تثمارات البنوك حلسابها في األسهم والسندات احمللية انظر: 

بنك الكويت املركزي، التقرير االقتصادي 2007، ص 103.
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على ذلك، ارتفاع األهمية النس������بية لقروض جتارة األس������هم 
في إجمالي التسهيات الشخصية من 29.4 % في سبتمبر 
2007، إل������ى 35.9 % في س������بتمبر 2008 وإلى 35.5 % 

نهاية 2008.

وجتدر اإلش������ارة هن������ا إل������ى أن التس������هيات االئتمانية 
املس������تخدمة في جتارة األسهم ال تقتصر فقط على القروض 
املصنفة رس������مياً كقروض لتجارة األسهم، وإمنا تشمل أيضاً 
جوانب م������ن القروض األخرى التي جتد طريقها إلى س������وق 
األسهم دون أن يتم اإلفصاح عنها صراحة لهذا الغرض وإمنا 
يتم تصنيفها ضمن قروض أخرى مثل القروض االستهاكية 
أو املقس������طة أو التجاري������ة… الخ. إذ أن مثل ه������ذه القروض 
تتجه جزئياً أيضاً للمضاربة باألس������هم، خاصة وأن املصارف 
ليس������ت لديها آلية ميكن من خالها ضبط ومتابعة القروض 
املمنوح������ة للمقيمني، وضمان توجيهه������ا للوجهة املفترض أن 
تك������ون محددة لها، طاملا أن املصارف حتصل على الضمانات 
الكافية الس������ترداد قيمة القرض مع فوائده. وميكن ماحظة 
هذه الظاهرة بوضوح في األحوال التي حتلق فيها مؤش������رات 

سوق الكويت لألوراق املالية عالياً.

وياح������ظ من )اجل������دول 2 – 2( تراج������ع املطالب على 
احلكومة من 2165 مليون د.ك عام 2006 إلى 1912 مليوناً 
عام 2007، وذلك نتيجة إلطفاء سندات شراء املديونية عام 
2007، وتراجع أدوات الدين العام بس������بب االنخفاض الذي 
ط������رأ على مقتني������ات البنوك احمللية م������ن أدوات الدين العام 

بنحو 77 مليون د.ك.

وميكن متابع������ة التغيرات الهيكلية في البنود الرئيس������ية 
للموج������ودات من خ������ال فحص تطور التوزيع النس������بي لهذه 
البن������ود في نهايات الس������نوات املبينة ف������ي )اجلدول 2 – 2(، 

وذلك على النحو التالي:

ازدادت األهمية النسبية للمطالب على القط����اع اخل���اص 
إلى إجم���ال������ي املوج���ودات م��������ن 59.9 % ع����ام 2005 إلى 
61.4 % ع������ام 2007 وإلى 63.5 % نهاية س������بتمبر 2008 

وإلى 64.9 % نهاية 2008.

وتع���زى أس����������باب ارتف���اع األهمي���ة النس������بية للمط���الب 

)اجلدول 4 – 22(
تطور هيكل املوجودات في املصارف احمللية

خالل الفترة )2005 – 2008( وسبتمبر 2008
  )القيمة مباليني الدنانير الكويتية(

سبتمبر 200520062007البنـــود الرئيسيـــة
2008

2008

7821481200210421005املطالب على بنك الكويت املركزي

101412911390951679الودائع املتبادلة فيما بني املصارف احمللية

24632165191220121985املطالب على احلكومة:

20851989191220121985    - أدوات الدين العام

---378176    - سندات شراء املديونية

1293616148218222487125460املطالب على القطاع اخلاص:

1182714934201392305523660     - تسهيات ائتمانية للمقيمني

11091214168318161800     - استثمارات محلية أخرى

37945246763392498798املوجودات األجنبية

62265979710371321موجودات أخرى

2161126990355553916239248إجمالي املوجودات

املصدر- بنك الكويت املركزي؛ النشرة اإلحصائية الفصلية، يوليو – سبتمبر 2008، املجلد 34، العدد 3، اجلدول رقم )10(، )النسخة االليكترونية(. واإلحصائية 
النقدية الشهرية، فبراير 2009 )النسخة اإللكترونية(.
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عل������ى القطاع اخل��������اص إلى التصاع������د املط����������رد لألهمي��ة 
النسبية للتس������هيات االئتماني�����ة للمقيم����ني، حي��ث ارتفع��ت 
م����������ن 54.7 % ع����ام 2005 إلى 56.6 % عام 2007، وإلى 
58.9 % في س������بتمبر 2008 وإل������ى 60.3 % نهاية 2008. 
وه������ذا االرتفاع يعك������س تنامي معدالت النش������اط في العديد 
م������ن القطاعات االقتصادية احمللية الس������يما تلك القطاعات 
املرتبطة بالتس������هيات الش������خصية )القروض االستهاكية، 
القروض املقس������طة، وقروض جتارة األسهم(، وذلك في ظل 
التوس������ع في معدالت اإلنفاق العام للموازن������ة العامة للدولة، 

واستقرار مستويات أسعار الفائدة احمللية.

وفي االجتاه نفس������ه، ارتفعت املوج������ودات األجنبية بنحو 
1.2 مليار د.ك في نهاية 2008 مقارنة بنهاية العام السابق، 
ورافق ذلك ارتفاع األهمية النسبية للموجودات األجنبية في 
إجمال������ي املوجودات م������ن 21.5 % عام 2007 إلى 22.4 % 
عام 2008، مدفوعة بزيادة الودائ������ع لدى البنوك األجنبية، 
وباالس������تثمارات األجنبية اللذين ارتفعا على أس������اس سنوي 

مبعدلي 13 %، و25 % على التوالي خال عام 2008.

2 - املطلوبات احمللية:
يتضم������ن جانب املطلوبات في امليزاني������ة املجمعة للبنوك 
احمللي������ة مصادر التمويل الرئيس������ية الت������ي تتأتى من خالها 
املوارد املالية لتلك البن������وك. وتعتبر ودائع القطاع اخلاص* 

لدى البنوك احمللية املصدر الرئيسي ملواردها املالية، وبالتالي 
فهي تهيمن على هيكل املطلوبات.

ف������ي نهاية ع������ام 2007، ارتفعت أرص������دة ودائع القطاع 
اخل������اص بش������كل ملحوظ، لتس������جل نح������و 18.3 مليار د.ك 
)اجل������دول 2 - 3(، محققة منواً بواق������ع 20.2 % منذ نهاية 
العام الس������ابق. وقد جنم هذا النمو بأكمله عن زيادة الودائع 
احملررة بالدينار الكويتي وبنس������بة 27.8 % في الوقت الذي 
انخفضت أرصدة الودائع احملررة بالعمات األجنبية بنس������بة 

.% 23.8

وفي نهاية 2008، بلغت أرص������دة ودائع القطاع اخلاص 
نح������������و 21.2 ملي����������ار د.ك، محققة من������واً بواقع 2.9 مليار 
)15.8 %( مقارن������ة بنهاي����������ة الع������ام الس������ابق، وه����ذا النمو 
حصيل������ة ارتف������������اع كل م���ن الودائع الديناري�����������ة بنح������و 2.7 
ملي��ار )16.3 % (، والودائع بالعمات األجنبية بنحو )189( 

مليون د.ك )11 % (.

وعلى صعيد متصل، بل������غ إجمالي الودائع )قطاع خاص 
+ حكوم������ة( لدى القط������اع املصرفي نح������و 24.8 مليار د.ك 
ف������ي نهاية 2008، وهو ما ميثل نح������و 53.1 % من إجمالي 
املطلوب������ات للبن���وك احمللي���ة، ويزيد عن إجمالي الودائع لدى 
القط��������اع املصرف��ي في نهاي���ة 2007 بنحو 22 %. وتش������كل 
ودائع القطاع اخلاص بتعريفها الش������امل، أي مبا فيها ودائع 

* ف������ي 17 أبري������ل 2004، وبناء على اقتراح من بنك الكويت املركزي، قرر مجلس الوزراء رفع كفالة الدولة حلقوق املودعني لدى البنوك احمللية اعتباراً 
من 26 أبريل 2004. وقد جاء رفع هذه الكفالة في ضوء تغير األوضاع التي كانت قد أدت إلى صدورها في عام 1986، عندما كان الوضع يتطلب آنذاك 
تدخًا على هذا النحو من أجل حماية االس������تقرار النقدي واملالي في الباد من أية تداعيات محتملة، كنتيجة ألزمة املديونيات التي ش������هدتها الباد بس������بب 

أزمة سوق املناخ.

وفي مطلع أكتوبر 2008، أطل على دولة الكويت فصل اخلريف محمًا برياح خريفية حتمل في ثناياها غبار األزمة املالية العاملية، التي ما فتئت تعصف 
باقتص������ادات البل������دان الصناعي������ة املتقدمة بدرجات متفاوتة، وإن كان أكثرها تأثراً هو االقتصاد األمريكي، الذين يئن من هذه األزمة منذ أن أطلت برأس������ها 
في أواس������ط عام 2007 حتت مس������مى أزمة الرهون العقارية. والتي قد يطول التغلب عليها، والوصول إلى صياغة جديدة ألساس������يات النظام املالي العاملي. 
لذلك فقد تدخلت دول عديدة – متقدمة ونامية – لدعم ماءة وسيولة مؤسساتها املصرفية. ومن بني اإلجراءات التي اتخذتها بعض الدول، في سبيل دعم 
مؤسساتها املصرفية، ضمان الودائع لدى بنوكها الوطنية. وقد حدث ذلك من قبل بعض الدول العربية اخلليجية. وإذا كانت البنوك الكويتية حالياً على درجة 
جيدة من املاءة والس������يولة؛ إال أنه يكون من الضروري صدور التزام من الكويت بضمان الودائع لدى البنوك احمللية، وخاصة بعد أن مت رصد انتقال ودائع 
من البنوك الكويتية إلى البنوك اإلماراتية، حيث كانت اإلمارات أول دوله خليجية تقرر ضمان الودائع في بنوكها احمللية. وحتى ال تكون البنوك الكويتية في 
وضع تنافس������ي غير مائم أمام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها. ولذلك فقد وافق مجلس األمة بجلس������ته املنعقدة بتاريخ 2008/10/29 
على مش������روع قانون بش������أن ضمان الودائع لدى البنوك احمللية، تنص مادته األولى على ضمان الدولة ألصل الودائع لدى البنوك احمللية في الكويت، مبا في 

ذلك حسابات التوفير وأرصدة احلسابات اجلارية.
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املؤسسات احلكومية الكبرى مثل املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، ما نس������بته نحو 90 % من إجمالي الودائع، في 

حني تش���كل ودائع احلكومة النس���بة الباق���ية )10 %(.

وزادت احلكومة )املتمثلة في الوزارات والدوائر احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة ذات امليزانيات امللحقة باملوازنة 
العامة للدولة، وبنك التسليف واالدخار( من أرصدة ودائعها 
ل������دى املصارف احمللي������ة، وللعام الثاني عل������ى التوالي، ليصل 
مجم������وع ودائعها إلى قرابة ملي������اري د.ك بنهاية عام 2007، 
بزيادة نس������بتها نحو 36.6 % مقارنة بنهاية العام الس������ابق. 
وارتفع������ت بنس������بة أكب������ر بلغتها 80.4 %  ف������ي نهاية 2008 

مقارنة بنهاية 2007 )اجلدول 3-2(.

وعلى صعيد متصل، أشارت )ميريل لينش()4( في أحدث 
تقاريرها املنش������ورة عن أس������واق املال ب������دول مجلس التعاون 
اخلليجي، إلى أنه مبقارنة نسبة ودائع احلكومة إلى إجمالي 
الودائع في دول املجلس الست، كانت النسبة في الكويت هي 

األق������ل، ولم تتعد 9.9 % عام 2007، هبطت بش������كل طفيف 
إلى 9 % في نهاية 2008، وذلك باملقارنة بنح��و 18 % في 
الس������عودية، 20 % في اإلمارات، 21 % في عمان، ولتصل 

إلى 33 % في قطر.

وبلغت حقوق املس������اهمني نحو 4.5 مليار د.ك في نهاية 
2007، بزيادة 41.8 % مقارنة بنهاية العام الس������ابق. وجاء 
مع������دل هذه الزيادة أعلى من مع������دل منو إجمالي املوجودات 
والبال������غ 31.7 %، ليعكس اس������تمرار املص������ارف احمللية في 
تعزيز رؤوس أموالها ضمن حدود متطلبات معيار كفاية رأس 
امل������ال، والذي كان بنك الكويت املرك������زي، قد قرر زيادة حده 
األدنى ل������دى املصارف الكويتية إلى 12 % اعتباراً من نهاية 
1997، علم������اً بأن احلد األدنى املطل������وب مبقتضى مقررات 

“بازل 2” الدولية يبلغ 8 % فقط.

وفيما يتعلق بتحليل الهيكل النسبي جلانب املطلوبات في 
املص������ارف احمللية، ناحظ: تراجع األهمية النس������بية لودائع 

)اجلدول رقم 2 – 3(
تطور هيكل املطلوبات في املصارف احمللية

خالل الفترة )2005 – 2007(، وسبتمبر 2007، وسبتمبر 2008
  )القيمة مباليني الدنانير الكويتية(

2008سبتمبر 2005200620072008بنـــــود املطلوبـــــــات

1250815264183462079821242ودائع القطاع اخلاص:

1096013020166361888619343- الودائع الدينارية

15482244171019121899- الودائع بالعمات األجنبية

9961434195921753535ودائع احلكومة

85313021374870665الودائع املتبادلة فيما بني البنوك احمللية

28003170449445574428حقوق املساهمني

22603116624175445699املطلوبات األجنبية

21952703314132183678مطلوبات أخرى

2161126990355553916239247إجمالي املطلوبات

املصدر-  بنك الكويت املركزي؛ إدارة البحوث االقتصادية، النش������رة اإلحصائية الفصلية يوليو- س������بتمبر2008، املجلد 34، العدد 3، اجلدول 
رقم )11(، واجلدول رقم )15(، )النسخة االليكترونية(.  واإلحصائية النقدية الشهرية، فبراير 2009.
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القطاع اخلاص م������ن 56.6 % في إجمال������ي املطلوبات عام 
2006 إل������ى 51.6 % نهاية ع������ام 2007، ولترتفع ثانية إلى 
53.1 % نهاي������ة س������بتمبر 2008 وإل������ى 54.1 % في نهاية 
2008. وترجع أس������باب التراجع في ع������ام 2007 إلى ارتفاع 
أرص������دة املكونات الرئيس������ية األخرى في هي������كل املطلوبات 
وحقوق املساهمني، ومبعدالت أعلى من معدل االرتفاع املقابل 
في أرصدة ودائع القطاع اخلاص فعلى س������بيل املثال، ارتفع 
بند حقوق املساهمني مبا معدله 41.8 % خال عام 2007، 
بع������د ارتفاع������ه مبعدل 13.2 % ع������ام 2006، إال أن أهميته 
النس������بية في إجم�����الي املطلوب�����������ات، بلغ����ت نح����و 12.6 % 
ع��������ام 2007، و11.6 % في 2008، ليحت������ل املرتبة الثالثة 
ف������ي هيكل املطلوبات. وذهبت املرتب������ة الثانية إلى املطلوبات 
األجنبي������ة، الت������ي ارتفع���ت مبع���������دل 100.3 % خ�����ال عام 
2006، بعد ارتف������اعه����ا مبعدل 37.9 % عام 2005 وترتب 
على ذل������ك اجتاه األهمية النس������بية للمطلوبات األجنبية في 
إجمال������ي املطلوبات نحو االرتفاع م������ن 10.5 % نهاي��ة ع��ام 
2005 إل������ى 11.5 % ع������ام 2006، وإل������ى 17.6 % ع��������ام 
2007، وإلى 19.3 % نهاية سبتمبر 2008 ولتتراجع بعدها 
إلى 14.5 % نهاية عام 2008.  ولتحتل املطلوبات األجنبية 
املرتب������ة الثانية بجدارة في الهيكل النس������بي للمطلوبات بعد 

ودائع القطاع اخلاص.

3 - صافي املوجودات األجنبية:
ميثل صافي املوجودات األجنبية الناجت النهائي ملعامات 
املص������ارف احمللية مع وح������دات العالم اخلارج������ي املصرفية 
واملالية وغيرها م������ن الوحدات واألفراد غي������ر املقيمني )أي 
إجمالي املوج������ودات األجنبي������ة للمصارف ناقص������اً إجمالي 

املطلوبات األجنبية(.

وتندرج ضمن هذه املعامات: جميع العمليات التي جتري 
ف������ي مجال التوظيفات املالية على ش������كل حي������ازة موجودات 
أجنبية مب������ا فيها منح االئتمان املصرف������ي لغير املقيمني من 
جهة، وفي مجال احلصول على موارد مالية بتحمل التزامات 
أجنبية مبا فيها فتح خطوط ائتمان لدى الوحدات املصرفية 

واملالية األجنبية من جهة أخرى.

ويس������تخلص من البيانات املتاحة ف������ي )اجلدول 2 – 2( 
و)اجل������دول 2 – 3( انخف������اض رصي������د صاف������ي املوجودات 
األجنبي������ة للبنوك احمللية من حوال������ي 2.1 مليار دوالر بنهاية 
عام 2006 إلى نحو 1.4 ملياراً بنهاية عام 2007، أي بنسبة 

33.3 %. وجنم هذا االنخفاض عن منو املوجودات األجنبية 
اإلجمالي������ة مبعدل أبطأ نس������بياً )45.5 %( من معدل النمو 
املقاب������ل في إجمالي املطلوب������ات األجنبية )100.3 %(. وفي 
عام 2008، تغير االجت������اه، وارتفاع رصد صافي املوجودات 
األجنبي������ة إلى نحو 3.1 مليار د.ك وبنس������بة 121 %، وهذا 
االرتفاع يعكس منو املوجودات األجنبية مبعدل أس������رع نسبياً 

)21.2 %( من معدل منو املطلوبات األجنبية )8.7 %(.

4 - احلسابات النظامية:
احلس������ابات النظامي������ة هي حس������ابات خ������ارج امليزانية 
)وتسمى باحلسابات املتقابلة أحياناً( على جانبي املوجودات 
واملطلوب������ات. وتتكون هذه احلس������ابات أساس������اً من خدمات 
متويلي������ة تقدمه������ا البنوك احمللي������ة لعمائه������ا، وهي مصنفة 
مبختل������ف أنواعها ضمن ثاثة بنود رئيس������ية خارج امليزانية 

املجمعة لتلك البنوك، وهي:
أ- االعتمادات املستندية )أو ما يعرف بخطابات االعتماد(.
ب - الكفاالت املصرفية )أو ما يعرف بخطابات الضمان(.

ج - القبوالت املصرفية.
وتتأت������ى أهمية ه������ذه احلس������ابات النظامية م������ن ناحيتني: 
األولى- لكونه������ا ترتبط بالعديد من اخلدم������ات املصرفية التي 
تقدمه������ا البنوك احمللية لعمائها، وحتق������ق من خالها عمات 
وأجوراً هامة. والثانية- ألنها تشكل أحد عناصر احتساب معيار 

كفاية رأس املال بعد ترجيحها بأوزان املخاطر احمليطة بها.
وقد بلغت قيمة أرصدة احلسابات النظامية)5( نحو 8.6 
مليار د.ك ف������ي نهاية عام 2007، بزي������ادة 37.2 % مقارنة 
بنهاية العام السابق، مقابل 30.2 % في عام 2006 مقارنة 

بعام 2005.
ويأتي بند الكفاالت املصرفية في مقدمة بنود احلسابات 
النظامي������ة، حيث بلغت أهميته النس������بية نح������و 60.6 % في 
نهاية عام 2007 مقابل 65 % في نهاية العام السابق، وتليها 
االعتم������ادات املس������تندية )31.9 %، 28.8 %(، ثم القبوالت 

املصرفية )7.5 %، 6.2 %( على الترتيب.

ثالثًا-  مؤشرات األداء:
  1 - معايير الربحيـة:

تعك������س معايير الربحي������ة مدى كفاءة املص������ارف احمللية 
في اس������تخدام امل������وارد املالية املتاحة لها، عل������ى النحو الذي 
يس������اهم في حتقيق منو مطرد ألعمال تلك املصارف وتعزيز 
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)اجلدول 2 – 4(
معايير الربحية في القطاع املصرفي الكويتي

خالل الفترة )2005 – 2007(
  )نسب مئوية(

متوسط200520062007البيـــــــان

33.23.23.1صافي الربح إلى إجمالي املوج���ودات

22.927.12525صافي الربح إلى إجمالي حقوق املساهمني

65.880.190.878.9صافي الربح إلى رأس املال املدفوع

املصدر- بنك الكويت املركزي؛ التقرير االقتصادي 2007، اجلدول رقم )33(، ص 124.

احتياطياته������ا م������ن جهة، ويوف������ر عوائد مجزي������ة على أموال 
املساهمني فيها من جهة أخرى.

وخال األع������وام اخلمس������ة املاضية، حقق������ت املصارف 
الكويتية معدالت ربحية مرتفعة، بفضل ارتفاع أسعار النفط، 
ما أدى إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط االقتصادي، وإلى زيادة 
حجم األعمال بشكل غير مس������بوق. وتشير البيانات املتاحة 
ع������ن الفترة )2005 – 2007( إلى حتقيق املصارف الكويتية 
ملستويات قياسية من األرباح؛ حيث بلغ صافي الربح احملقق 
نح������و 1035 ملي������ون د.ك خال ع������ام 2007، مقارنة بنحو 
"465، 641، و 858 مليون������اً خال األعوام  2004، 2005، 

و 2006 على الترتيب.

وبلغت أرباح املصارف اإلسامية)6( نحو 136 مليون د.ك عام 
2005، ارتفع������ت إلى 203.5 مليوناً عام 2006، وحلقت عالياً في 
عام 2007 وس������جلت 362 مليون د.ك. وبلغت نسبها إلى إجمالي 
أرباح املصارف الكويتية نحو 21.2 %، 23.7 % و32.2 % خال 

األعوام 2005، 2006 و 2007 على التوالي.

وتشير البيانات املتاحة عن التسعة أشهر األولى من عام 
2008، إلى ارتفاع قيمة صافي الربح للمصارف الكويتية إلى 
895 مليون د.ك، مقارنة بنحو 786.4 مليوناً خال الفت�����رة 
املماثلة من العام الس������ابق)7(، وبنس������بة زيادة بلغت 13.8 %. 
وعل������ى صعيد متصل، أثبتت النتائ������ج املالية للربع األخير من 
عام 2008، أن املصارف الكويتية تأثرت س������لباً بش������كل كبير 

بتداعي������ات األزمة املالية العاملية، إذ أن خس������ائرها في هذا 
الربع، بلغت نحو 584.5 مليون د.ك، مقارنة بالفترة نفس������ها 
من عام 2007. واضطرت املصارف الكويتية أيضاً إلى رفع 
مخصصاتها* بنس������بة 323 % لتصل إلى 444 مليون د.ك 
مقارنة مع 105 مايني في العام السابق. )باستثناء اخلسارة 
التي تعرض لها أحد البنوك بسبب جتارة املشتقات املالية(. 
ومت جتنيب هذه املخصصات حتس������باً ألية تداعيات تخلقها 
األزم������ة املالية العاملي������ة حيث من الصعب التنبؤ مبا س������وف 
تك������ون عليه األوضاع املالية العاملية، وتأثيراتها على الس������وق 
احملل������ي، فضًا عن أن ه������ذه املخصص������ات اإلضافية توفر 
للبنوك مزيداً من االطمئنان عند ممارس������ة كافة أعمالها في 
ظل االضطرابات  املالية التي تعاني منها األس������واق العاملية، 

وتداعياتها على السوق احمللي.

وق����������د س������اه���م ارتف����اع هذه املخصص���������ات في تراج���ع 
أرباح البنوك الكويتي����ة من 1035 ملي������ون د.ك في نه�����اي������ة 
2007، إل������ى 670 مليون في نه����اي���ة عام 2008 مبا نس������بته 
35.3 %. وعل������ى صعيد منو أرباح البن������وك، تراجعت القيم 
املطلقة ألرباح س������ت بنوك بنس������ب متفاوتة ف������ي عام 2008 
مقارن������ة بالعام الس������ابق، بينم������ا حقق بنكان من������واً في القيم 
املطلق������ة لألرباح بنس������ب بلغ������ت 10.1 %، و6.6 % وحقق 
بنك واحد خس������ائر بالقيمة املطلقة، وذلك نتيجة للتجارة في 
املش������تقات املالية. )وفقاً لبيانات امليزانيات السنوية للبنوك 

التسعة املنشورة في الصحف احمللية(.

* تتكون هذه املخصصات من مخصصات إضافية طوعية عامة General Provisions اتخذها كل بنك وذلك من باب التحوط. هذا بخاف املخصصات األخرى التي 
حتتسب حسب تعليمات السلطات الرقابية، التي يضعها بنك الكويت املركزي.
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ويتضح من اس������تعراض النس������ب ال������واردة في )اجلدول 
2-4( حتس������ن مس������توى صافي األرباح، مقارن������ة بإجمالي 
املوج������ودات وحق������وق املس������اهمني ورأس امل������ال املدفوع. أو 
بتعبير آخر: حتس������ن أداء املصارف احمللية مقاس������اً مبعيار 
صافي الربح بشكل ملحوظ خال عام 2007. ويعزى ذلك 
إلى التحس������ن امللموس في صافي اإليرادات التشغيلية من 
العموالت والرس������وم على اخلدمات املصرفية نتيجة ارتفاع 
الطلب عل������ى االئتمان املصرفي، وتوس������ع هامش اإلقراض 
الذي تتقاضاه املصارف في ظل انخفاض تكلفة األموال في 
تلك املصارف، وكذلك ارتفاع أرباح االس������تثمار في األوراق 
املالية. هذا باإلضافة إلى مبادرة املصارف الكويتية للتوسع 
االستراتيجي خارج السوق الكويتية، عبر البحث عن فرص 
جديدة في أسواق نامية، مع اإلشارة إلى أن بعض املصارف 
متكنت من تنفيذ عمليات استحواذ ناجحة في دول مختلفة. 
ومما س������اهم أيضاً في حتس������ن اإليرادات التشغيلية، توسع 
املصارف الكويتي������ة في خدمات إدارة األص������ول والثروات، 
وتقدمي منتجات اس������تثمارية متنوعة للعماء، حيث أسست 
معظ������م ه������ذه املصارف ش������ركات اس������تثمارية تابعة لتقدمي 

خدمات مالية متطورة.

2 - معيار كفاية رأس املال “املالءة”:
  يق������اس معي������ار كفاية رأس املال “املاءة” بنس������بة رأس 
املال مبفهومه الش������امل إلى مجم������وع املوجودات وااللتزامات 
العرضي������ة املرجحة ب������أوزان املخاطر احمليط������ة بكل عنصر 

منها.

ويع������د بنك الكويت املرك������زي معيار “امل������اءة” في إطار 
متطلب������ات جلنة “ب������ازل” للرقاب������ة املصرفي������ة، ووفقاً ملا مت 
االتفاق عليه فيما بني دول مجلس التعاون اخلليجي، بش������أن 
تطبيق معي������ار موحد لقياس كفاي������ة رأس املال في مصارف 

دول املجلس.

وف������ي ضوء هذه املقررات، قرر بن������ك الكويت املركزي أن 
ال تقل النسبة املش������ار إليها بالتعريف ملعيار كفاية رأس املال 
لدى كل مصرف من املصارف احمللية عن 8 %. وقد استمر 
تطبيق هذه النسبة اعتباراً من نهاية عام 1992 وحتى نهاية 
ع������ام 1996. وأصدر بنك الكوي������ت املركزي تعميماً آخر إلى 
املص������ارف الكويتية، لتصبح تلك النس������بة 12 % كحد أدنى 

اعتباراً من نهاية عام 1997.

وق������د بدأ إعداد معي������ار كفاية رأس امل������ال في املصارف 
احمللي������ة وفق تلك التعليم������ات منذ ع������ام 2001. وفي ضوء 
ص������دور مقررات “ب������ازل 2” في يونيو 2004 ح������ول املعيار 
املع������دل لكفاية رأس املال، وبعد إجراء االختبارات التطبيقية 
الازمة للمعيار، أصدر بنك الكويت املركزي تعليمات جديدة 
للمصارف احمللية التقليدية بش������أن إعداد معيار كفاية رأس 
املال وفق متطلبات “بازل 2” اعتباراً من نهاية عام 2005.

ويس������تدل من البيانات املجمعة املتواف������رة عن املصارف 
احمللي������ة، على أن مع������دل كفاية رأس امل������ال لدى كل مصرف 
منه������ا، ما زال يفوق وبصورة واضح������ة احلد األدنى املطلوب 

وفقاً للمقررات الدولية.

وقد بلغ متوس������ط معيار كفاية رأس املال لدى املصارف 
احمللية التقليدية اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي نحو 
18.5 % نهاي������ة عام 2007 )23.5 % للمصارف التي تعمل 
وفق أحكام الشريعة اإلسامية(، مقارنة مبستواه البالغ نحو 
21.8 % نهاية ع������ام 2006 )19.9 % للمصارف التي تعمل 

وفق أحكام الشريعة اإلسامية()8(.

وتعزى أس������باب تراجع متوس������ط معيار كفاية رأس املال 
ل������دى املص������ارف احمللية التقليدي������ة ع������ام 2007، إلى تأثير 
الزي������ادة ف������ي رأس املال مبفهومه الش������امل، ومبعدل أقل من 
التأثير املزدوج لنمو املوجودات وااللتزامات العرضية احململة 
بقدر من املخاطرة )وخاصة أرصدة اجلزء النقدي املستخدم 
من التسهيات االئتمانية(، والتراجع في إجمالي املوجودات 
عدمية املخاطر )سندات شراء املديونية، سندات بنك الكويت 
املرك������زي، والودائع ل������دى كل من البنك املرك������زي واملصارف 
احمللي������ة(. أّما ارتفاع متوس������ط معيار كفاي������ة رأس املال لدى 
املصارف اإلسامية احمللية نهاية عام 2007، فيُعزى لتأثير 
الزي������ادة في رأس املال مبفهومه الش������امل، ومبعدل أكبر من 
التأثير املزدوج لنمو املوجودات وااللتزامات العرضية احململة 
بقدر من املخاطرة، والتراجع في إجمالي املوجودات عدمية 

املخاطر.

وهناك مراقبة مس������تمرة للنسب السابقة، سواء كان ذلك 
من جانب املصارف أو من جانب بنك الكويت املركزي؛ حيث 
تق������وم املصارف باتخاذ اإلجراءات املناس������بة للمحافظة على 
نسبة كفاية رأس املال لديها ضمن معدالت مستهدفة، أعلى 

من نسبة احلد األدنى مبوجب تعليمات البنك املركزي.
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أواًل- مؤشرات النمو لشركات االستثمار احمللية:
بتاري������خ 8 يناير1987، صدر القرار الوزاري في ش������أن 
تنظيم رقابة بنك الكويت املركزي على ش������ركات االس������تثمار 
احمللية، وقيد كل ش������ركة منش������أة حديثاً في س������جل شركات 

االستثمار لدى البنك املركزي.

وخال العقد األخير )1997 – 2008(، ارتفع عدد شركات 
االستثمار املقيدة من 28 شركة في نهاية عام 1997 إلى 99 
شرك����ة في 2008، بزي������ادة بلغ�����ت 71 شرك�����ة )253.6 %( 
خال الفترة املذكورة. وتوزعت ش������ركات االس������تثمار املقيدة 
إلى نوعني: شركات االستثمار التقليدية، وشركات االستثمار 
التي تعمل وفق أحكام الش������ريعة اإلسامية. وفي عام 1997 
بلغ عدد األولى 24، والثانية 4 شركات. وبعد مرور أكثر من 
عشر سنوات، ارتفع عدد الشركات التقليدية إلى 46 ش���ركة، 
بزي��ادة 22 ش����������ركة )91.7 %(، وعدد ش������ركات االستثمار 
التي تعمل وفق أحكام الش������ريعة اإلس������امية إلى 53 شركة، 
بزي���ادة 49 ش��������ركة )1225 %(، وهذه زيادة غير مس������بوقة 
تعادل أكثر من أحد عش������ر ضعفاً، وتعكس في الوقت نفسه 
تزايد الطلب على خدمات تلك الشركات في السوق احمللي، 
وهذا يتس������ق مع ما تش������هده الصناعة املالية اإلس������امية من 
منو مطرد، ش������مل العديد من األسواق في اخلارج. وميكن من 
)اجلدول 2 – 5( تتبع تطور أعداد شركات االستثمار احمللي 

بنوعيها.

خال الفترة 2001 - 2008، تضاعفت أصول الشركات 
االستثمارية التقليدية بحوالي الضعفني، لتصل إلى أكثر من 
9.5 ملي������ار د.ك )46 ش������ركة(، مقابل نح������و 3.4 ملياراً )26 
ش������ركة(، مس������جلة نس������بة منو بلغت 179.4 % خال الفترة 
املذك������ورة. بينما تضاعفت أصول الش������ركات التي تعمل وفق 
أحكام الشريعة اإلسامية بأكثر من أحد عشر ضعفاً، لتصل 
إلى نحو 7.8 مليار د.ك )53 شركة(، مقابل 655 مليون د.ك 
)11 شركة(، مسجلة نسبة منو بلغت 1088 % خال الفترة 
املذكورة. وعليه، ارتفعت نس������بة أصول ش������ركات االس������تثمار 
التي تعمل وفق أحكام الش������ريعة اإلس������امية إل������ى إجمالي 
موجودات الش������رك���ات االس�������تثمارية بنوعيه��ا، من 16.3 % 

ع������ام 2001 إلى 45 % نهاي������ة 2008. وهذا التطور يعكس 
األهمية املتزايدة لاس������تثمار في الصناعة املالية اإلسامية 
لعوامل، منها: رغبة كثير من املستثمرين بشكل مبدئي في أن 
تظلل الش������ريعة اإلسامية السمحاء استثماراتهم وتلتزم بها، 
والنجاحات املتاحقة التي حققتها االس������تثمارات اإلسامية 
بأدواته������ا املتنوعة واجلدي������دة، ما أدى إلى زي������ادة االهتمام 
العاملي بهذه الصناعة، عن طريق التوجه إلى افتتاح أقس������ام 

    شركات االستثمار احمللية

الفصل الثاني

)اجلدول 2 - 5(
تطور هيكل اجلهاز االستثماري احمللي )2000 – 2008)

السنـــة

شركات 
االستثمار 
التقليدية 

)1(

شركات 
االستثمار 
التي تعمل 
وفق أحكام 
الشريعة 

اإلسالمية 
)2(

شركات 
االستثمار 

احمللي
)2( + )1( 

2000261137

2001271138

2002271138

2003271340

2004281442

2005332356

2006403373

2007403979

2008465399

ماحظة:  في فبراير 2009 أصبح عدد ش������ركات االس������تثمار التي 
تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسامية 54 شركة.

املص������در– بنك الكوي������ت املركزي، التقرير االقتص������ادي 2004، ص 
107، والتقري������ر االقتصادي 2007، ص 101. واإلحصائية النقدية 

الشهرية، فبراير 2009.
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في جامع������ات عريقة لتدري������س هذه العل������وم املالية احلديثة 
القدمي������ة، وإل������ى توجه عدد من املؤسس������ات املالي������ة العاملية 
الستحداث نشاط التمويل اإلس������امي، إلى جانب أنشطتها 

التقليدية املتعارف عليها.

ثانيًا- مؤشـــرات شـــركات االســـتثمار املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية:

قطاع االس������تثمار هو أحد القطاعات الرئيسية في سوق 
الكوي������ت لألوراق املالي������ة، وهو أكثرها ت������داوالً، لذلك يحتل 

املرتب������ة األولى غالباً، أو الثانية أحياناً، بالنس������بة ملؤش������رات 
الس������وق املختلفة، مثل: عدد الشركات املدرجة، كميات وقيم 
التداول، صاف������ي األرباح... ويبدو ذل������ك واضحاً من متابعة 
بيانات )اجلدول 2 - 6(. فعلى س������بيل املثال، يشير اجلدول 
إلى حتقيق قطاع االستثمار ألرباح غير مسبوقة في نهاية عام 
2007 جتاوزت 1.6 مليار د.ك، وبزيادة بلغت نس������بتها أكثر 
م������ن 240 % مقارنة باألرب������اح احملققة في عام 2006. لكن 
تطورات س������وق الكويت لألوراق املالية، وخاصة خال الربع 
الثالث من عام 2008، انعكست سلباً على أرباح هذا القطاع، 

)اجلدول 2 - 6(
املؤشرات الرئيسية لشركات االستثمار املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية

نهاية عامالبيــــــــــان
2006 

نهاية عام 
2007

نهاية عام 
2008

737999عدد شركات االستثمار املقيدة بسجات بنك الكويت املركزي

434346عدد شركات االستثمار املدرجة بسوق الكويت لألوراق املالية

46.5 %54.4 %58.9 %نسبة عدد شركات االستثمار املدرجة إلى إجمالي عدد الشركات املقيدة

22.1 %21.9 %23.9 %نسبة عدد شركات االستثمار املدرجة إلى إجمالي الشركات املدرجة بالبورصة

16.222.626.6نصيب قطاع االستثمار من كميات التداول )مليار سهم(

32.9 %32.1 %43 %نسبة األسهم املتداولة لشركات االستثمار إلى إجمالي األسهم املتداولة بالبورصة

6.29.59.7قيمة األسهم املتداولة في قطاع االستثمار )مليار د.ك(

27.1 %25.7 %35.8 %نسبة قيمة األسهم املتداولة لقطاع االستثمار إلى إجمالي قيمة األسهم املتداولة في البورصة

7.89.34.3القيمة السوقية لقطاع االستثمار )مليار د.ك(

13 %16.2 %18.7 %نسبة القيمة السوقية لقطاع االستثمار إلى إجمالي القيمة السوقية للبورصة

1.61.92.4رؤوس أموال شركات االستثمار املدرجة )مليار د.ك( و2008 حتى نهاية سبتمبر

4761624581صافي أرباح شركات االستثمار املدرجة )مليون د.ك( و2008 حتى نهاية سبتمبر

معدل العائد على حقوق املساهمني ROE )أرباح آخر 12 شهر( حتى 2007/9/30، 
15.6 %27.9 %وحتى 2008/9/30

معدل العائد على إجمالي األصول  ROA )أرباح آخر 12 شهر( حتى 2007/9/30، 
6.2 %10.3 %وحتى 2008/9/30

17.422.122.2حجم األموال املدارة ملصلحة الغير في شركات االستثمار املدرجة بالبورصة )مليار د.ك(

املصدر- س������وق الكويت لألوراق املالية، التقرير الس������نوي 2006 و 2007. معهد الدراسات املصرفية بالكويت، وحدة البحوث، التقرير املالي 2003 – 
2006، تقرير الش������ال، إصدارات 2006/12/30 – 2007/4/7 – 2008/1/6 – 2008/4/13 و2008/11/23. تقرير ش������ركة األمان لاستثمار 
املنشور في صحيفة اجلريدة )الكويت( بتاريخ 2008/4/24. شركة بيان لاستثمار، التقرير املنشور في الصحف احمللية بتاريخ 2008/1/1، وتقرير 
2008/10/5، وتقرير 2008/11/19. تقرير جريدة القبس )الكويت( املنش������ور بتاريخ 2008/8/17. ورقة احتاد الش������ركات االستثمارية املقدمة إلى 
“مؤمتر معاجلة التضخم في أس������عار الس������لع واخلدمات” املنش������ورة بجريدة الوطن )الكويت( بتاريخ 2008/10/14 . وبنك الكويت املركزي، اإلحصائية 

النقدية الشهرية، فبراير 2009، اجلدول رقم 7-19 )النسخة اإللكترونية(.
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فتراجع������ت إلى 581 مليون د.ك في نهاية س������بتمبر 2008، 
وهي تقل بنس������بة 51 % عن صاف������ي األرباح احملققة للفترة 
املماثلة من عام 2007. وه������ذا التراجع جاء كنتيجة طبيعية 
لتركز اس������تثمارات ش������ركات هذا القطاع في أسواق األسهم 
احمللية واخلارجي������ة من جهة، وإلى تراج������ع حجم العموالت 
الت������ي كانت حتصل عليها هذه الش������ركات نتيجة تأثر س������وق 
اإلصدارات من جهة أخرى. ما أدى إلى انخفاض متوس������ط 
ربحية أسهم شركات قطاع االستثمار للفترة )سبتمبر 2007 
– س������بتمبر 2008( بنسبة 56 %، بعد أن تراجع من 92.81 
فلس������اً للسهم في نهاية سبتمبر 2007 إلى 40.81 فلساً في 

30 سبتمبر 2008، محتًا بذلك املركز الثامن بني قطاعات 

السوق)9(.

ثالثـــًا- امليزانيـــة املجمعـــة لشـــركات االســـتثمار 
احمللية:

في نهاية 2008، بلغ رصيد امليزانية املجمعة لش������ركات 
االس������تثمار احمللية )اجل������دول 2 - 7( نحو 17.3 مليار د.ك 
بزيادة 1263 مليون د.ك ونسبة 7.9 %، مقارنة بنهاية العام 
السابق. بينما بلغ رصيد امليزانية املجمعة في نهاية سبتمبر 

)اجلدول 2 - 7(
امليزانية املجمعة لشركات االستثمار احمللية )التقليدية واإلسالمية(

األرصدة في نهايات األعوام 2005، 2006، 2007، 2008 ونهاية سبتمبر 2008
)القيمة مباليني الدنانير الكويتية(

البيــــــان

األرصــدة 
نهايات األعــــوام

األرصدة  نهايات األشهر 
التسعة األولى

)سبتمبر 2008(

األرصدة 
نهاية عام 

2008
200520062007

  املوجــــودات
49794010971072963النقد واملوجودات النقدية

8411030100811151008التسهيات االئتمانية للمقيمني

449668781905938متويل العماء بأدوات مالية إسامية

33804237568456415187االستثمارات احمللية

32204666588071026657املوجودات األجنبية

10421594159024532550املوجودات األخرى

942913135160401828817303املوجودات = املطلوبات

  املطلوبــــات

34114625536264256022رأس املال واالحتياطي )حقوق املساهمني(

18382981419539564306التمويل من املقيمني

678893726781266السن��دات

16642396313740454151املطلوبات األجنبية

18382240262030812558املطلوبات األخرى

5673799599عدد الش��ركات

املصدر-  بنك الكويت املركزي؛ إدارة البحوث االقتصادية، النش������رة اإلحصائية الفصلية، يوليو – س������بتمبر 2008، النس������خة االليكترونية اجلداول 
1 – 19، 2 – 19، 4 – 19، و 5 – 19. والتقرير االقتصادي 2007، اجلدول رقم )35(، ص 130. واإلحصائية النقدية الشهرية، اجلداول السابقة 

النسخة اإللكتروينة.
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2008 نح������و 18.3 مليار د.ك، وهو يزيد عن رصيد امليزانية 
املجمعة في نهاية س������بتمبر 2007 بنحو 3.1 مليار، ونس������بة 
20.4 %. وترج������ع أس������باب تراجع رصي������د امليزانية املجمعة 
لش������ركات االس������تثمار املجمعة بنحو مليار دينار خال الربع 
األخير من ع������ام 2008 إلى تأثر هذه الش������ركات بتداعيات 

األزمة املالية العاملية.

ومبقارن������ة بنود املوج������ودات في 2008 م������ع مثيلتها في 
2007، ياح������ظ تراجع األهمية النس������بية لبعض البنود في 
إجمالي املوجودات مثل: االس������تثمارات احمللية من 35.4 % 
ف������ي 2007 إل������ى 30 % في 2008، مقاب������ل ارتفاع األهمية 
النس������بية لبنود أخرى، مثل املوجودات األجنبية من 36.7 % 
إلى 38.5 %، واملوجودات األخرى من 9.9 % إلى 14.7 % 

خال العامني املذكورين.

وعلى صعيد املطلوبات، ارتفعت األهمية النسبية لبعض 
البنود ف������ي إجمالي املطلوبات، مثل: حقوق املس������اهمني من 
33.4 % إل������ى 34.8 %، واملوجودات األجنبية من 19.6 % 
إلى 24 %. وذلك على حساب تراجع األهمية النسبية لبنود 
أخرى، مثل: الس������ندات من 4.5 % إل������ى 1.5 %، والتمويل 
م������ن املقيم������ني من 26.2 % إل������ى 24.9 % خ������ال العامني 

املذكورين.

وللوقوف على حجم نش������اط ش������ركات االستثمار احمللية 
بنوعيه������ا مقارنة بحجم نش������اط املص������ارف احمللية، وبإجراء 
مقارنة بس������يطة بني البيانات السنوية املسجلة نهاية 2007 
ل������كل من الطرفني - واخترنا ع������ام 2007 قبل تفجر األزمة 
املالية العاملي������ة وانتقال عدواها إلى القط������اع املالي الكويتي 
- والبيانات تش������ير إلى أن رصيد امليزانية املجمعة لشركات 
االستثمار بلغ نحو 16 مليار د.ك، وأن قيمة أرصدة احلسابات 
النظامي������ة )املقابلة(، ويقصد بها األصول املدارة للغير، بلغت 
نح������و 25.4 مليار د.ك. وبالتالي بلغت قيمة رصيد نش������اط 

شركات االستثمار احمللية بنوعيها نحو 41.4 مليار د.ك.

وعلى الضفة األخرى، بلغت قيمة رصيد امليزانية املجمعة 
للمص������ارف احمللية نح������و 35.6 ملي������ار د.ك، وقيمة أرصدة 
احلس������ابات النظامية نحو 8.6 ملي������ار د.ك. وبالتالي بلغت 
قيمة رصيد نش������اط املصارف احمللية نحو44.2 مليار د.ك، 
بزيادة ثاثة مليارات عن حجم نش������اط ش������ركات االستثمار 

احمللي������ة. وهذا يش������ير إلى أهمي������ة دور هذه الش������ركات في 
االقتصاد الكويتي، والس������يما بعد جناحها في توطني رؤوس 
األموال، من خال اس������تقطابها إلى السوق الكويتي وأسواق 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

وللوقوف بصورة أكثر تفصي������ًا على تطور أوضاع وأداء 
شركات االس������تثمار احمللية خال الفترة )2005 – 2008(، 

سوف نعرض تباعاً لكل من:

- شركات االستثمار التقليدية.

الشـــريعة  أحـــكام  وفـــق  تعمـــل  التـــي  االســـتثمار  شـــركات   -
اإلسالمية.

رابعـــًا-  امليزانيـــة املجمعـــة لشـــركات االســـتثمار 
التقليدية:

في نهاية 2008، وصل رصيد إجمالي امليزانية املجمعة 
لش������ركات االس������تثمار التقليدية إل������ى 9522 ملي������ون د.ك، 
محقق������اً زيادة س������نوية بلغت 134 مليون������ا )1.4 %( مقارنة 
بنهاية العام الس������ابق. وهذه الزيادة تقل عن الزيادة احملققة 
خال األشهر التس������عة األولى من عام 2008 والبالغة 851 
مليوناً )9.1 %(، ما يعني محدودية تأثر ش������ركات االستثمار 
بتداعي������ات األزمة املالية العاملية في نهاية س������بتمبر 2008، 
وذل������ك باملقارنة باتس������اع حجم هذا التأثير ف������ي نهاية العام 
كما عكسته النس������بة األولى )1.4 %(. ومنو رصيد إجمالي 
امليزانية املجمعة لش������ركات االس������تثمار التقليدية خال عام 
2008 يعك������س تطورات وتفاعات عدي������دة فيما بني عناصر 

املوجودات واملطلوبات، كما يبني )اجلدول 2 - 8(.

ففي جان������ب املوجودات، تراجعت أرص������دة معظم البنود 
بنسب متفاوتة، فيما عدا بني املوجودات األخرى، الذي ارتفع 

رصيده بنحو 718.5 مليوناً )126 %(.

وفي جانب املطلوبات، ارتفعت أرصدة كل من بند التمويل 
من املقيمني كمحصل������ة للزيادة في التمويل املقدم في صورة 
قروض أو مس������اهمات في صناديق االستثمار. وارتفع أيضاً 
رصيد املطلوبات األجنبية، وذل������ك نتيجة للزيادة في كل من 
مطالب البنوك األجنبية، ومطالب املؤسسات املالية األجنبية، 
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وقيمة املطلوبات األجنبية األخرى.)10( وفي املقابل، تراجعت 
قي������م أرصدة ثاثة بنود: رأس امل������ال واالحتياطي، املطلوبات 
األخرى، والس������ندات التي تراجعت من 720 إلى 266 مليون 
د.ك  مع اإلشارة هنا إلى أن السندات احمللية التي أصدرتها 
شركات االس������تثمار في السوق احمللي، بدأت تبرز في اآلونة 

األخيرة كمصدر متويلي هام لشركات االستثمار التقليدية.

وقد انعكس������ت التطورات الس������ابقة على التوزيع النسبي 

)اجلدول 2 - 8(
امليزانية املجمعة لشركات االستثمار التقليدية 

األرصدة في نهايات األعوام 2005، 2006، 2007، 2008  ونهاية سبتمبر 2008
)القيمة مباليني الدنانير الكويتية(

البيــــــان

األرصــدة 
نهايات األعــــوام

األرصدة 
نهايات األشهر 
التسعة األولى

األرصدة نهاية
عام 2008

)سبتمبر 2008(200520062007
املوجــــودات

284405462298373.5نقد وأرصدة لدى البنوك احمللية

8411030100911151008التسهيات االئتمانية للمقيمني

22262470296730122671االستثمارات احمللية

28593802438045654181املوجودات األجنبية

46861657012491288.5املوجودات األخرى

667983249388102399522املوجودات = املطلوبات

املطلوبــــات

23982974335837073330رأس املال واالحتياطي )حقوق املساهمني(

9311263156417372162التمويل من املقيمني

15592058248624632584املطلوبات األجنبية

674827720781266سن����دات

11171202126015511180املطلوبات األخرى

3340404546عدد الش��ركات

املصدر-  بنك الكويت املركزي؛ إدارة البحوث االقتصادية، النش������رة اإلحصائية الفصلية، يوليو – س������بتمبر 2008، النس������خة االليكترونية اجلدول 
)1 – 19(، واجلدول )2 – 19(. واإلحصائية النقدية الشهرية، فبراير 2009، النسخة اإلليكترونية.

لعناصر امليزانية املجمعة لش������ركات االستثمار التقليدية في 
نهاية ع������ام 2008 مقارنة بنهاية العام الس������ابق، وذلك على 
النحو التالي: في جانب املوجودات، ارتفعت األهمية النس������بية 
لرصيد بند املوجودات األخ������رى في إجمالي املوجودات بنحو 
7.4 % )م������ن 6.1 % إلى 13.5 % من اإلجمالي(. وجاء هذا 

االرتفاع على حس������اب تراجع األهمية النسبية ألرصدة البنود 
األربع������ة الباقية بنس������ب متفاوتة، يأتي ف������ي مقدمتها تراج����ع 



االقت�صاد الكويتي

- 251 -

األهمية النس������بية لبند االس������تثمارات احمللي������ة بنمو 3.5 %، 
وآخرها رصيد التس������هيات االئتمانية ال������ذي تراجع بنحو 1 

باأللف.

وفي جانب املطلوبات؛ ارتفعت األهمية النس������بية لرصيد 
بن������د التمويل من املقيم������ني )من 16.6 % إل������ى 22.7 %(. 
ولرصي�����د بن������د املطلوب�����ات األجنبي�����ة بنس������ب��������ة أق��ل )من 
26.5 % إل������ى 27.1 %(. بينما تراجعت األهمية النس������بية 

لرصيد الس������ندات بنسب��ة كبي����رة )من 7.7 % إلى 2.8 %(، 

ث������م رصي�����د بن�����د املطلوب������ات األخ��������رى )من 13.4 % إلى 
12.4 %(، وآخرها رصي������د بند رأس املال واالحتياطي بأقل 

من واحد باملائة )من 35.8 % إلى 35 %(.

خامســـًا-  شـــركات االســـتثمار التـــي تعمـــل وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية:

ف������ي نهاي������ة 2008، ارتف������ع رصي������د إجمال������ي امليزانية 
املجمعة لش������ركات االستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلس������امية مبا نس������بته 16.7 %، ليصل إلى أكثر من 7.7 

)اجلدول 2 - 9(
امليزانية املجمعة لشركات االستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

األرصدة نهايات األعوام 2005، 2006، 2007، 2008  ونهاية سبتمبر 2008
)القيمة مليون د.ك(

البيــــــان
األرصــدة 

نهايات األعــــوام
األرصدة 

األرصدة نهايةنهايات األشهر التسعة األولى
عام 2008

سبتمبر 2005200620072008
املوجــــودات

213534636774590النقد وموجودات نقدية وأرصدة لدى اجلهاز املصرفي

8861492248323622170االستثمارات املالية

268276233267346االستثمارات غير املالية )العقارات والسلع(

449668781905938عمليات التمويل للعماء املقيمني

361864150125372476املوجودات األجنبية

574977102012041261املوجودات األخرى

27514811665480497781املوجودات = املطلوبات

املطلوبــــات
9071718263222192144التمويل من القطاع املالي

10131651203627172692رأس املال واالحتياطي

29111841276قروض متويل مساندة

10533865315821567مطلوبات أجنبية

696993124914041372مطلوبات أخرى

2333395053عدد الش��ركات

املصدر-  بنك الكويت املركزي؛ إدارة البحوث االقتصادية، النش������رة اإلحصائية الفصلية، يوليو – س������بتمبر 2008، النس������خة االليكترونية، اجلدول 
)4 – 19(، واجلدول )5 – 19(. واإلحصائية النقدية الشهرية، فبراير 2009، النسخة اإلليكترونية.
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ملي������ارات د.ك )لعدد 53 ش������ركة(، مقابل نحو 6.6 مليارات 
في نهاية 2007 )لعدد 39 ش�����ركة(. ويعك��س ذلك االرتفاع 
محصل������ة التطورات التي ش������هدها كل من جانبي املوجودات 
واملطلوبات )اجلدول 2 – 9( في امليزانية املجمعة للشركات 
املذكورة، والتي ميكن إيجازها فيما يلي، مع اإلش������ارة إلى أن 
املقارنات ستكون بني نهاية 2008 ونهاية 2007، ما لم يذكر 

غير ذلك.

في جانب املوجودات:
تراجع بند االس�����تثمارات احمللي���ة املالية بنحو 313 مليون 
د.ك )- 12.6 %(، بينما ارتفع رصيد بند االستثمارات غير 
املالية )العقارات والسلع( بنحو 113 مليوناً )48.5 %(. ومنا 
رصيد عمليات التمويل للعم������اء املقيمني بنحو 157 مليوناً 
)20.1 %(، مع اإلشارة إلى تركز هذه العمليات بشكل خاص 

في كل من عمليات اإلجارة التمويلية وعمليات املرابحة.

ورصي������د بن������د املوج������ودات األجنبي������ة، ه������و أكث������ر بنود 
املوجودات ارتفاعاً، فقد س������جل نحو 975 مليوناً )65 %(، 
وشمل هذا االرتفاع كافة بنود املوجودات األجنبية)11(، ولكن 
بنسب متفاوتة، حتققت أعاها في بند االستثمارات املالية 
)م������ن 1000 إلى 1788 مليون د.ك وبنس������بة 78.8 %(، ثم 
االس������تثمارات غير املالية )من 201 إلى 330 مليوناً وبنسبة 

.)% 64.2

واالرتفاع غير املس������بوق في رصي������د إجمالي املوجودات 
األجنبية املش������ار إليه أعاه لشركات االس������تثمار التي تعمل 
وفق أحكام الش������ريعة اإلسامية، يعكس نقطة حتول فاصلة 
في اس������تراتيجيات االس������تثمار لدى هذه الش������ركات؛ فحتى 
وقت قريب، كانت معظم اس������تثماراتها تتخذ الطابع احمللي 
لدى هذه الشركات باالستثمار محلياً، وذلك خافاً لشركات 
االس������تثمار التقليدية الت������ي كانت تركز على االس������تثمارات 

األجنبية على حساب االستثمارات احمللية كما سبق بيانه.

وتش������ير البيانات املتاحة، إلى أنه ف������ي نهاية عام 2005، 
بلغ������ت األهمية النس������بية للموجودات األجنبي������ة في إجمالي 
موجودات ش������ركات االستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلس������امية نحو 13 % فقط، ارتفعت إلى 18 % نهاية عام 
2006، وواصل������ت ارتفاعه������ا إل������ى 31.5 % نهاية س������بتمبر 

2008. وإلى 31.8 % نهاية ديسمبر 2008.

وفي جانب املطلوبات:
تراجع حجم التمويل الذي حتصل عليه شركات االستثمار 
التي تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسامية من القطاع املالي 
احملل������ي بنحو 488 مليوناً )18.5 %(. وهذا االنخفاض هو 
حصيل������ة للزيادة في جانب بند التمويل من املصارف احمللية 
بنح������و 47 مليوناً )3.5 %( من جهة، واالنخفاض في جانب 
كل م������ن بند التمويل املق��دم من املؤسس������ات املالي��ة األخرى 
بنحو 311 مليون���اً )58.2 %(، وبند التموي���ل من ش������ركات 

االستثمار بنح���و 224 مليوناً )29.1 %(.

وارتفع حج������م املطلوبات األجنبي��ة بنح������و 915 مليون���اً 
)140 %(، وه������ذه الزي������ادة ج������اءت كحصيل������ة الرتفاع بند 
املطلوب������ات ملصارف ومؤسس������ات مالية بنح������و 823 مليوناً 
)215.4 %(، وتراجع بند املطلوبات األجنبية األخرى بنحو 

92 مليوناً )33.9 %(.

وقد انعكست التطورات الس������ابقة على التوزيع النسبي 
لعناصر امليزانية املجمعة لش������ركات االس������تثمار التي تعمل 
وف������ق أحكام الش������ريعة اإلس������امية في نهاية ع������ام 2008 
باملقارن������ة مع نهاية 2007، وذلك كما يلي وحس������ب بيانات 

)اجلدول 2 – 9(:

في جانب املوج����ودات؛ تراجع�����ت األهمية النس�����بية لبند 
االستثمارات املالية إلى 29.7 % مقارن������ة بنح�����و 37.3 %، 
بينما ارتفعت االس��تثمارات غي���ر املالي���ة )3.5 %، 4.4 %(، 
وعمليات التموي����ل للعماء املقيم����ني )11.7 %، 12.1 %(، 
في حني ارتفعت األهمية النس������بية لبند املوجودات األجنبية 
)22.6 %، 31.8 %( خ������ال عام������ي 2007 و2008 عل������ى 
التوالي. وف������ي جانب املطلوبات؛ ارتفعت األهمية النس������بية 
لبن��������د املطلوب��ات األجنبي�������ة في إجم���ال������ي املطلوب���ات إلى 
20.1 % مقارنة بنح������و 9.8 %، وفي االجتاه ذاته، ارتفعت 
األهمي������ة النس��������بية لكل م������ن: بن�د رأس امل������ال واالحتياطي 
)30.6 %، 34.6 %(، وفي املقابل تراجعت األهمية النسبية 
لبند التمويل من القط������اع املالي )39.5 %، 27.6 %( على 

الترتيب خال عامي 2007 و2008.
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س������وق الكويت لألوراق املالية، فقد تراجعت محفظة األسهم 
احمللية من 13.7 مليار د.ك نهاية 2007 إلى 10 مليار نهاية 
2008 بنس������بة 27 %. ومبتابعة بع������ض البيانات التفصيلية 
ملكونات احملافظ االستثمارية )حس������ب بيانات بنك الكويت 
املرك������زي(، ياح������ظ حدوث تراج������ع أيضاً في مس������اهمات 
الشركات في صناديق االستثمار احمللية من 1283 إلى 461 
مليون د.ك بنس������بة 64 % بينما ح������دث ارتفاع ملحوظ في 
رصيد الس������ندات والصكوك احمللية من 99 إلى 748 مليون 
د.ك بنس������بة 655 %، وباملثل ارتفعت مساهمات الشركات 
في صناديق االس������تثمار األجنبية من 286 إلى 407 مليون 

د.ك بنسبة 42.3 %

البيــــــان
األرصــدة 

نهايات األعــــوام

األرصــدة 
نهاية

 النصف األول

األرصــدة 
نهاية

 عام 2008

20052006200720082008

1228214596193552309116692محافظ استثمارية)1( 

26592529326537032768صناديق استثمارية)2(

468655217324062381صناديق مدارة )أجنبية()3( 

9855265192124أصول مدارة بصفة أمانة)4(

39226332216230تعهدات/ كفاالت/ ضمانات)5(

1554618060253902960822195اإلجمال�ي 1 + 2 + 3 +  4 + 5

5673799199عدد الشركات

)1( محافظ استثمارية: أرصدة نقدية + أسهم )أجنبية ومحلية( + سندات/ صكوك )أجنبية ومحلية( 
+ وحدات صناديق االستثمار )أجنبية ومحلية( + أخرى: كافة عمليات االستثمار )بخاف األسهم 

والصكوك ووحدات صناديق االستثمار(.

)2( صناديق استثمارية: أرصدة نقدية + أسهم )أجنبية ومحلية( + سندات/ صكوك )أجنبية ومحلية( 
+ وحدات صناديق االستثمار )أجنبية ومحلية( + أخرى.

)5( تعهدات/ كفاالت/ ضمانات: تخص شركات االستثمار التي تسمح أغراضها بذلك.

املص������در-  بنك الكويت املرك������زي؛ إدارة البحوث االقتصادية، النش������رة اإلحصائي������ة الفصلية، يوليو – 
س������بتمبر 2008، النس������خة االليكترونية اجلدول )7 – 19(. واإلحصائية النقدية الشهرية، فبراير 

2009، النسخة االليكترونية.

اجلدول )2 - 10(
احلسابات النظامية لشركات االستثمار احمللية )التقليدية واإلسالمية(

األرصدة نهايات األعوام 2005، 2006، 2007، 2008، ونهاية النصف األول 2008،
)القيمة مباليني الدنانير الكويتية(

سادسًا-  احلسابات النظامية لشركات االستثمار 
احمللية )تقليدية وإسالمية(:

تش������ير بيانات احلس������ابات النظامية )خ������ارج امليزانية( 
لشركات االستثمار احمللية بنوعيها )اجلدول 2 – 10(، إلى 
نشاط هذه الشركات في مجال تقدمي العديد من اخلدمات 
املالية إلى املقيمني وغير املقيمني على حٍد س������واء )األصول 

املدارة للغير(.

ويب������ني اجل������دول ارتفاع أرص������دة احلس������ابات النظامية 
لشركات االس������تثمار احمللية إلى 22.2 مليار د.ك في نهاية 
2008، منها 19 مليار أو 85.6 % من اإلجمالي لش������ركات 

االس������تثمار التقليدي������ة، و 3.2 مليار 
أو 14.4 % من اإلجمالي لش������ركات 
االس������تثمار التي تعمل وف������ق أحكام 
األرصدة  وهذه  اإلسامية.  الشريعة 
تقل بنحو 3.2 مليار د.ك )22.6 %( 
مقارنة بنهاية العام الس������ابق جلميع 
ش������ركات االس������تثمار، وبل������غ نصيب 
شركات االستثمار التقليدية من هذا 
التراج������ع نحو 2.2 مليار وش������ركات 
االس������تثمار التي تعمل وف������ق أحكام 
الشريعة اإلسامية نحو مليار د.ك.

املكونات  متابع������ة  م������ن  وياحظ 
للحس������ابات  اخلمس������ة  الرئيس������ية 
النظامية؛ أن احملافظ االس������تثمارية 
تش������كل اجل����زء األكبر فيها بنس������بة 
76.2 %، 75.2 % خ������ال عام������ي 
الترتي������ب.  عل������ى   2008 و   2007
وياح������ظ م������ن )اجل������دول 2 – 10( 
تراجع رصيد احملافظ االس������تثمارية 
بنحو 2.6 ملي������ار )13.5 %( ويعزى 
السبب الرئيسي في هذا االنخفاض 
إل������ى ح������دوث تراج������ع ف������ي حصص 
الكويتي������ة في  االس������تثمار  ش������ركات 
الشركات املدرجة وغير املدرجة في 
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)األصول املدارة للغير( على ش������ركات االستثمار التقليدية، 
وش������ركات االس������تثمار الت������ي تعمل وف������ق أحكام الش������ريعة 

اإلسامية على النحو التالي:

أ - شركات االستثمار التقليدية: 

تراجع رصيد حس������اباتها النظامية من 21.3 مليار د.ك 
عام 2007 إلى 19 مليار عام 2008. وهو يتوزع إلى خمسة 

بنود أساسية كما يلي:

1 - محافظ استثمارية: تراجع رصيدها من 16 مليار د.ك 
نهاية عام 2007 إلى 14 مليار نهاية عام 2008.

2 - صناديق االستثمار: )2.9 مليار د.ك 2.4 مليار(.

3 - الصناديق األجنبية: )2.1 مليار د.ك، 2.3 مليار(.

أمانـــة: )34 ملي������ون د.ك، 24  4 - أصـــول مـــدارة بصفـــة 
مليون(.

5 - تعهـــدات/ كفـــاالت/ ضمانـــات: )264 مليون د.ك، 174 
مليون( على التوالي.

ب - شـــركات االســـتثمار التـــي تعمـــل وفـــق أحـــكام الشـــريعة 
اإلسالمية: 

تراجع رصيد حس������اباتها النظامية من 4.1 مليار د.ك نهاية 
2007 إل������ى 3.2 مليار نهاية عام 2008. وهو يتوزع إلى 

خمسة بنود أساسية كما يلي:

1 - محافظ استثمارية )3.4 مليار د.ك، 2.7 مليار(.

2 - صناديق االستثمار )321 مليون د.ك، 349 مليون(.

3 - الصناديق األجنبية )46 مليون د.ك، 44 مليون(.

4 - أصول مدارة بصفة أمانة )231 مليون د.ك، 100 مليون(.

5 - تعهدات/ضمانات/كفاالت: )68 مليون د.ك، 56 مليون(.

سابعًا- بعض االنعكاسات السلبية لألزمة املالية 
العاملية على شركات االستثمار احمللي:

ميكن متابعة بعض االنعكاس������ات السلبية لألزمة املالية 
العاملية على شركات االستثمار احمللي من خال متابعة تطور 
قيم أرصدة موجودات هذه الشركات من ناحية، وتطور قيم 

أرصدة حساباتها النظامية من جهة أخرى..

أ - موجودات شركات االستثمار: 
من خال مقارنة أعلى رصيد بلغته موجودات ش������ركات 
االستثمار التقليدية خال عام 2008، وكان 10.6 مليار د.ك 
في نهاية يوليو 2008 لعدد 45 ش������ركة، وقيمة أخر رصيد 
تظهره البيانات املتاحة لشهر فبراير 2009 لعدد 46 شركة 
والبالغ 9.4 مليار د.ك، تكون موجودات ش������ركات االستثمار 
التقليدية تراجعت بنمو 1.2 مليار د.ك بتأثير األزمة املالية 
العاملية. وفي حالة الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلسامية؛ حتقق أعلى رصيد في نهاية نوفمبر 2008 وبلغ 
نحو 8.2 مليار د.ك لعدد 53 شركة، والرصيد الذي تُظهره 
آخر البيانات املتاحة لش������هر فبراير 2009 لعدد 54 شركة، 
بلغ نح������و 7.4 مليار د.ك. وبذلك تكون موجودات ش������ركات 
االس������تثمار التي تعمل وفق أحكام الش������ريعة اإلسامية قد 
تراجعت بنح������و 800 مليون د.ك بتأثي������رات األزمة. وعليه، 
تبلغ قيمة التراجع في موجودات شركات االستثمار بنوعيها 

نحو 2 مليار د.ك.

ب - احلسابات النظامية )األصول املدارة للغير(: 
تطور أرصدة هذه احلس������ابات قب������ل وبعد األزمة يعطي 
صورة واقعية خلس������ائر شركات االس������تثمار بفعل تداعيات 
األزم������ة املالية العاملي������ة. فاملقارنة بني أعل������ى قيمة لرصيد 
احلسابات النظامية قبل األزمة، وكانت 30 مليار د.ك نهاية 
ش������هر يوليو 2008، وآخر قيمة للرصيد املتاح حس������ب آخر 
البيانات املتاحة لش������هر يناير 2009، ويبلغ نحو 20.8 مليار 
د.ك، وبذلك تبلغ خسائر شركات االستثمار احمللية بنوعيها 

في األصول املدارة للغير نحو 9.2 مليار.

وبل������غ نصيب ش������ركات االس������تثمار التقليدي������ة من هذه 
اخلس������ائر نحو 7 مليار )وهو الفارق بني أعلى رصيد حتقق 
في نهاية يوليو 2008 وبلغ 25.1 مليار وآخر رصيد تظهره 
البيانات املتاحة لش������هر يناير 2009 وبلغ 18.1 مليار د.ك( 
بينما بلغ نصيب شركات االس������تثمار التي تعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسامية من اخلسائر نحو 2.3 مليار د.ك )وهو 
الفارق بني أعلى رصيد لش������هر يوليو 2008 والبالغ 5 مليار 
د.ك(، وآخ������ر رصي������د تظهره البيانات املتاحة  لش������هر يناير 

2009 والبالغ 2.7 مليار د.ك(.



االقت�صاد الكويتي

- 255 -

سوق الكويت لألوراق املالية

الفصل الثالث

متهيــد:
متثل أس������واق املال أهم الركائ������ز االقتصادية لدى الدول 
املختلفة، نظراً لدورها بالغ األهمية في إجناز وتنفيذ خطط 
وبرام������ج التنمي������ة االقتصادية واالجتماعية، وفي املس������اهمة 
في اجناز أهداف السياس������ة االقتصادي������ة العامة للدولة عبر 
قيامها مبهام تعبئة املدخرات، ومتويل االستثمارات التنموية، 
وفتح قنوات استثمارية لصغار املستثمرين، ومؤخراً املشاركة 
في تنفيذ بعض البرام������ج االقتصادية كبرامج اخلصخصة.. 

وغيرها.
ويكتس������ب س������وق الكويت لألوراق املالي������ة أهمية خاصة 
فرضته������ا خصوصية االقتص������اد الكويت������ي، كاقتصاد أحادي 
املوارد، اعتمد وال يزال على النفط باعتباره املورد الرئيس������ي 
في االقتصاد، واملصدر شبه الوحيد للدخل القومي، ما جعل 
لس������وق الكويت لألوراق املالية دوراً هاماً في تدوير الفوائض 
املالي������ة التي عجزت أوعية االس������تثمار احمللي������ة األخرى عن 

استيعابها.
ورغم ما انتاب س������وق الكويت لألوراق املالية عام 2007 
من أمواج صعود وتصحيح، فقد كان أداؤه موجباً بشكل عام، 
ليتابع تطوره املس������تمر للعام اخلامس عل������ى التوالي، وليؤكد 
ريادته ألس������واق املنطقة قياس������اً بالعديد من املؤشرات. وأهم 
هذه املؤشرات ثباته وتوازنه وقدرته على استيعاب التغييرات 
املفاجئة وهزات التصحيح التي غالباً ما تتخلل دورات الرواج 
املتعاقبة في مختلف أس������واق املال الناش������ئة منه������ا واملتطورة 
وبذلك متكن س������وق الكويت لألوراق املالية من ترسيخ مكانته 

كأحد أهم أسواق املنطقة.
وإذا كان لتراج������ع الهاج������س األمن������ي حلس������اب االهتمام 
التنموي دور كبير فيما حققه السوق من تطور خال السنوات 
اخلم������س املاضية؛ ف������إن هذا التط������ور جاء مدفوع������اً بتنامي 
أجواء الثقة والتفاؤل بالبيئ������ة االقتصادية احمللية، واملرتبطة 
أساس������اً باالرتفاع املطرد في أسعار النفط، وما صاحب ذلك 

م������ن حتقيق فوائض كبيرة في املوازي������ن الداخلية واخلارجية 
لاقتصاد احمللي، وارتفاع في معدالت منو الس������يولة احمللية. 
ه������ذا، باإلضافة إلى الزيادة الواضحة في معدالت النش������اط 
االقتصادي في العديد م������ن القطاعات غير النفطية في ظل 
تسارع وتيرة النمو في الطلب احمللي، مع تزايد معدالت االنفاق 

العام، واستمرار النمو السريع في االئتمان املصرفي.
ومن اإلنصاف القول أيضاً؛ بأن عوامل أخرى عديدة، كان 
لها دور ال يقل أهمية، في تعزيز الس������وق وقدراته واستقراره. 
وأهم هذه العوامل جناح الس������وق في ترس������يخ معايير رقابية 
سليمة وفي إشاعة روح حماية املستثمرين واملتداولني، وجناح 
الش������ركات املدرجة كذلك في تطوير أدائها على أسس سليمة 
ومدروس������ة، واإلقدام على توس������عات داخل الباد وخارجها، 
واجتذاب كف������اءات فنية وإدارية عالية املس������توى. وفوق هذا 
وذاك، يبدو واضحاً متاماً ارتفاع مستوى الوعي لدى املتعاملني 
وقدرتهم على االستثمار االنتقائي املدروس، إلى جانب اآلثار 
االيجابي������ة الناجمة ع������ن االرتفاع امللحوظ ف������ي صافي أرباح 
الش������ركات املدرجة الس������وق، وع������ن بدء تدفق االس������تثمارات 
األجنبية املباشرة إلى الباد إثر تعديل قانون الضريبة، وعن 
االنفتاح املتزايد للمس������تثمرين اخلليجني على االستثمار في 
س������وق الكويت لألوراق املالية، وهو ما يعكس السمعة اجليدة 
لهذا السوق بشكل خاص في املنطقة، وللقطاع املالي في دولة 

الكويت بشكل عام.
وإذا كان ه������دف حتويل الكويت إلى مرك������ز مالي إقليمي 
يتصدر أهداف خطط التنمية املستقبلية بعيدة املدى، مبا فيها 
مشروع اخلطة اخلمس������ية 2009/2008 – 2014/2013، 
فإن سوق الكويت لألوراق املالية، ميثل أحد أهم أركان املركز 
املالي املنش������ود. ولذا كان طبيعياً، أن ت������زداد اجلهود املبذولة 
في مجال حتديث الس������وق كأنظمة وإجراءات وآليات وأدوات 
لعاج بع������ض مواضع القصور فيه، متهيداً إلطاق اخلطوات 

األولى نحو إنشاء مثل هذا املركز املالي.
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أواًل –  حــركة األسعـــار:

1 - حركة األســـعار خالل عام 2007 وفق املؤشر 
السعري واملؤشر الوزني:

أظهر س������وق الكويت لألوراق املالية خال عام 2007 
مدى صابته، ومتانة األسس االقتصادية التي تستند عليها 
الش������ركات املدرجة، بعد حركة التصحيح التي تعرض لها 
الس������وق خال العام السابق، والتي أدت إلى تأهل شريحة 

كبيرة من األسهم للصعود خال عام 2007.

وتش������ير بيانات الس������وق، إلى أن املؤشر العام لألسعار 
)1993/12/29 = 1000(، قد أقفل يوم 2007/12/31 
عند 12559 نقطة بارتفاع مقداره 2492 نقطة ونس������بته 
24.7 % عن أقفال نهاية العام السابق. وكان املؤشر العام 
لألسعار، قد سجل انخفاضاً مقداره 1378 نقطة ونسبته 
12 % ف������ي نهاية عام 2006 مقارنة مبس������توى أقفاله في 

نهاية 2005.

كذلك اتخذ املؤشر الوزني لألسعار االجتاه ذاته، حيث 
أقفل عند مس������توى 715 نقطة نهاي������ة عام 2007، مقابل 
531.7 نقط������ة بنهاية العام الس������ابق، ومبا ميث������ل ارتفاعاً 
بنحو 183.3 نقطة وبنسبة 34.5 %، وذلك بعد أن سجل 
انخفاضاً مقداره 30.5 نقطة ونس������بته 5.4 % نهاية عام 
2006 مقارنة بنهاية عام 2005. وعلى ذلك، ميكن القول 
أن املؤشر الوزني لألسعار )2000/12/26 = 100(، قد 
أظهر ارتفاعاً في أسعار األسهم خال عام 2007 مبعدل 
أعل������ى مقارنة مبعدل االرتفاع الذي أظهره املؤش������ر العام 

لألسعار للعام املذكور*.

وجت������در اإلش������ارة إلى أن أعلى مس������توى وص������ل إليه 
املؤش������ر العام لألس������عار خال عام 2007، كلن في شهر 
أكتوبر، عندما أقفل عند مستوى 13175 نقطة في نهاية 
تعامات 2007/10/21، في حني س������جل أدنى مستوى 
له في ش������هر فبراير، وأقفل عند مستوى 9585 نقطة في 
نهاية تداوالت يوم 2007/2/10. ومن حيث قيم وكميات 

التداول التي بلغت ذروتها خال شهر أبريل، سجلت أعلى 
قيمة للتداول بواقع 1.7 ملي������ار د.ك يوم 2007/4/18، 
وهي متثل 4 % من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 
ذلك الوقت. وبلغ������ت أكبر كمية تداول نحو 795.7 مليون 
س������هم في اليوم ذاته، وكان وراءها عمليات البيع والشراء 
التي متت على سهم ش������ركة االتصاالت الكويتية الوحيدة 

املدرجة بهذا التاريخ بعد بيع الشركة الثانية قبل شهر.

وميك������ن القول أن احلركة الفعلية للس������وق عام 2007 
بدأت في أواس������ط فبراير، عندما أعلنت إحدى الشركات 
الرئيس������ية املدرجة عن أرباح قياسية فاقت املليار دوالر، 
وعن توزيع أرباح نقدية بنس������بة 100 %، و 50 % أسهم 
منحة. وفي الوقت ذاته، انتشرت معلومات في السوق عن 
مفاوضات جتريها شركة قطرية لاتصاالت لشراء حصة 
في شركة كويتية لاتصاالت. وفي شهر مارس، أعلن عن 
الصفقة رسمياً، لتعطي السوق دفعة كبيرة بفضل السيولة 
املالية الضخمة، والنتائج املالية اجليدة التي كانت متوقعة 
ألغلب الش������ركات في نهاية الرب������ع األول من العام. ومما 
س������اعد على ذلك أيضاً، هدوء الوضع السياسي الداخلي، 
وانحص������ار التهديدات اخلاصة بامللف الن������ووي اإليراني، 
باإلضافة إلى إعان أحدى الشركات الرئيسية في السوق 
عن عقود مع اجليش األمريكي قيمتها 50 مليار دوالر ملدة 
عشر سنوات. األمر الذي ترتب عليه ظهور نشاط محموم 

للسوق، استمر حتى نهاية النصف األول من العام.

بعد ذلك ساد اعتقاد لدى أوساط املتعاملني بأن السوق 
سيش������هد حركة تصحيحية حينما واجه مقاومة قوية عند 
حاجز 12 ألف نقطة إال أن السوق واصل نشاطه متجاوزاً 
املخاوف النفس������ية ألوس������اط املتعاملني، ومدعوماً بإعان 
الش������ركات عن أرباح النصف األول، التي كانت قياس������ية، 

واستمر في الصعود حتى أوائل يوليو.

وبعد 10 يوليو، شهد السوق نوعاً من التذبذب ألسباب 
من أهمه������ا: عمليات جني األرباح على بعض الش������ركات، 

* يعتبر املؤشر الوزني لألسعار أكثر دقة في التعبير عن اجتاهات أسعار األسهم في السوق، نظراً لكونه متوسط أسعار مرجحاً برؤوس أموال الشركات املدرجة بالسوق، 
وذلك بخاف املؤش������ر العام لألس������عار، الذي يعتبر مبثابة متوسط حسابي بسيط ألسعار أسهم الش������ركات املدرجة في السوق، دون األخذ باالعتبار الوزن النسبي لكل 

منها في تطورات األسعار في السوق.
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وص������دور قرارات من إدارة الس������وق كان لها تأثير س������لبي 
على بعض الش������ركات، س������واء الق������رارات اخلاصة بزيادة 
رأس مال الش������ركات، أو القرارات اخلاصة بعمليات دمج 
ش������ركات غير مدرجة مع أخرى مدرجة. وهو ما دفع في 
نهاية األمر إلى ظهور ما يس������مى مبجموعة ال� 45 شركة 
التي سرعان ما ارتفع عددها إلى 61 شركة والتي تأثرت 

بالقرارات السابقة.

ومنذ مطلع أكتوبر، وحتى 21 منه، ش������هد الس������وق فورة 
من النشاط القياسي سيطرت فيها عمليات التصعيد والبيع 
القوي جلني األرباح؛ ذلك أن الش������ركات املدرجة بالسوق قد 
حقق������ت في نهاية س������بتمبر أرباحاً تزيد بنس������بة 88 % عن 
الفترة املقابلة من العام الس������ابق، وهي نس������بة تعبر بقوة عن 
االستفادة من الرواج الذي خيم على السوق. وعندما تخصم 
منها نس������بة األرباح املتعلقة بالتخارج������ات، وأبرزها صفقة 
بيع إحدى ش������ركتي االتصاالت املدرجة بالس������وق، تنخفض 
النس������بة إلى 60 %، وهي بحد ذاتها نس������بة مرتفعة، حيث 
أنها تشتمل على أرباح غير عادية)12(. وفي 21 أكتوبر، كسر 
املؤش������ر الس������عري حاجز ال� 13 نقطة، ليصل إلى أعلى قمة 
له عند مستوى 13175 نقطة، واملؤشر الوزني عند 768.7 
نقطة، مبكاسب سنوية بلغت حتى هذا التاريخ نحو 44.6 % 

للمؤشر الوزني، و 31 % للمؤشر السعري.

بعد ذلك، ب������دأت عمليات بيع قوية مع خروج الس������يولة 
من الس������وق، لتعقبها حركة تصحيح ترافق������ت مع أزمة منع 
اإلدراج ع������ن طريق الدمج أو االس������تحواذ، وبلغت أش������دها 
بتراجع السوق نحو 334 نقطة بتاريخ 11 نوفمبر، وليستمر 
التراجع إلى أقل من 12 ألف نقطة، األمر الذي أثار مخاوف 
جدية لدى أوساط السوق، لتبدأ بعدها مرحلة من التماسك 
واالستقرار حتى نهاية شهر ديسمبر حيث أقفل املؤشر على 

12559 نقطة، مرتفعاً بنحو 24.7 %.

وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الش������ركات املدرجة املشتركة 
ما بني نهاية عام 2006 ونهاية عام 2007 نحو 180 شركة، 
توزعت م������ا بني 98 ش������ركة ارتفعت أس������عارها، مقابل 77 
شركة هبطت أسعارها، و5 شركات لم تتغير أسعارها ومما 
يذكر أنه خال عام 2007، س������جلت أسعار أسهم 53 شركة 
ارتفاعات بنس������ب تتجاوز نس������بة االرتفاع املقابلة في املؤشر 

العام لألسعار والبالغة 24.7 %.

2 -  حركة األسعار خالل عام 2008 وفق املؤشر 
السعري واملؤشر الوزني:

تشير بيانات سوق الكويت لألوراق املالية، إلى أن املؤشر 
العام لألسعار، قد أقفل بتاريخ 2008/12/31 عند مستوى 
7783 نقط������ة – وهو أدنى مس������توى يبلغه الس������وق منذ 27 
مارس 2005، عندما أقفل على 7735 نقطة. وبذلك يكون 
هذا املؤشر قد تراجع بنحو 4776 نقطة أو بنسبة – 38 %، 
باملقارنة بإقفال نهاية 2007. وكذلك اتخذ املؤش������ر الوزني 
االجتاه ذاته، حيث أقفل عند مس������توى 406 نقاط، بتراجع 

مقداره 309 نقاط ونسبته – 43 %.

واملتتبع لس������وق الكويت ل������ألوراق املالية، ياحظ أن عام 
2008 انقس������م لفترت������ني متباينتني، األولى ب������دأت مع حلول 
العام، وكس������ب السوق خالها طبقاً للمؤش������ر السعري نحو 
23.1 % ف������ي نهاية النصف األول من الع������ام مقارنة بإقفال 
نهاية 2007. وخال هذا النصف، س������جل املؤش������ر مستوًى 
قياس������ياً ببلوغ������ه 15654 نقطة في 24 يوني������و 2008، أما 
الفت������رة الثانية فقد بدأت في نهاية يونيو، واس������تمرت حتى 
نهاية العام، ولم يكتف الس������وق خالها بالتهام كل املكاس������ب 
الت������ي حققتها في النصف األول من العام، وإمنا جتاوز ذلك 
ليفقد مكاسب السنوات الثاث األخيرة، حيث أقفل السعري 
ف������ي نهاية العام متراجعاً بنح������و 38 % مقارنة بإقفال العام 
الس������ابق، وبنحو 50.3 % مقارنة بأعلى مستوياته املسجلة 

في 24 يونيو 2008.

ورغم تلك اخلس������ائر الكبيرة، لم يكن السوق كله خاسراً 
فالش������ركات املدرجة املش������تركة بني نهاية عام 2007 ونهاية 
عام 2008 والبالغة 194 ش������ركة، ارتفعت أسعار 33 شركة 
منها ) 17 % من العدد اإلجمالي(، بينما انخفضت أس������عار 
160 شركة )82 % من اإلجمالي(، في حني حافظت شركة 

واحدة على مستوى سعرها.

وقد ش������هد الربع األول من عام 2008 تداوالت نش������طة 
جتاوباً مع عدد من العوامل اإليجابية، إذ صدرت حزمة من 
القرارات الضريبية املش������جعة للمستثمرين األجانب، ما أدى 
إلى دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى الس������وق. كما ساهم 
قرار بنك الكويت املركزي بخفض سعر اخلصم على الدينار 

في إعطاء دفعة لنشاط السوق.
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وقد س������جل السوق صعوداً قوياً خال النصف األول من 
يناي������ر، كان قد افتقده منذ احلرك������ة التصحيحية في نهاية 
نوفمبر2007، فتمكن مؤش������ره الس������عري من تخطي سقف 
اقفاالته للعام 2007، والتأس������يس لنفس������ه بشكل جيد فوق 
مس������توى 13 ألف نقط������ة. وفي خال ش������هر فبراير، متكن 
املؤشر السعري من االس������تفادة من زخم األداء املميز لشهر 
يناي������ر، ليتخطى حاجزاً ألفياً جدي������داً، وهو 14 ألف نقطة. 
ومتكن املؤش������ر الوزني أيضاً من تخطي حاجز مئوي جديد، 

وهو 800 نقطة.

وفي ش������هر مارس، تعرض السوق لبوادر حركة تصحيح، 
تراجع������ت معها كمي������ات وقيم التداول، وبالتال������ي طبع اللون 
األحمر أداء املؤش������رات ففقد املؤش������ر الس������عري جزءاً من 

مكاسبه السابقة.

وخال الربع الثاني من عام 2008، وقعت سوق الكويت 
ل������ألوراق املالية حتت تأثير عدد من الضغوط، متثل أحدها 
في تراجع مستوى السيولة في السوق خال شهر ابريل، إذ 
امتصت االكتتابات في األس������واق اخلليجية جانباً كبيراً من 
الس������يولة احمللية. هذا باإلضافة إل������ى تعليمات بنك الكويت 
املركزي بالتش������دد في منح القروض الشخصية، فضًا عن 
ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على االقتصاد الكويتي. 
ولكن على الرغم من تلك الضغوط، اس������تمر األداء اإليجابي 
للسوق خال الربع الثاني، وخاصة فيما يتعلق بأداء مؤشره 
الس������عري الذي أس������ترد عافيته، وأخذ في الصعود مجدداً، 
ليخت������رق في مايو حاجز 15 ألف نقطة للمرة األولى بتاريخ 
سوق الكويت لألوراق املالية، وليبلغ مستواه القياسي بتاريخ 

2008/6/24 بإقفاله عند مستوى 15654 نقطة.

كان من الواضح أن األس������عار السوقية ألسهم الشركات، 
ال تعبر من الناحية الفنية عن القيمة احلقيقية ألصول تلك 
الش������ركات، أو مس������تويات توزيعات أرباحها. وساد أوساط 
املتداولني تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية مبجرد 
انته������اء النصف األول من العام. وبالفعل، س������جل املؤش������ران 
الس������عري والوزني انخفاضاً واضحاً خال شهر يوليو نتيجة 
احلركة التصحيحية التي ش������هدها السوق. وقد أدى تراجع 
املؤش������رين خال شهر أغسطس والنصف األول من سبتمبر 

إلى تآكل مكاسبهما السنوية.

وفي اخلامس عش������ر من س������بتمبر، ووسط أجواء ملبدة 
بغي������وم االضطرابات املالية العاملية الت������ي خلفتها ارتدادات 
أزمة الرهن العقاري والقروض الثانوية في الواليات املتحدة 
وانعكاس������اتها السلبية على أس������واق املال العاملية، ومع ظهور 
ش������بح أزمة اقتصادية عاملية، تخ������وف الكثيرون من أن تكون 
األس������وأ منذ 1929، سجلت س������وق الكويت لألوراق املالية 
في ذل������ك اليوم أكبر تراجع يومي ف������ي تاريخها، حيث أغلق 
املؤش������ر السعري العام فاقداً )488.3( نقطة، بعد أن المس 
االنخف������اض خال جلس������ة التداول مس������توى )600( نقطة، 
مبدداً بذلك مكاس������ب الع������ام بأكملها، س������يما وأنه جاء في 
أعق������اب حركة تصحي������ح عادية ومتوقعة، كانت الس������وق قد 

بدأتها في أواخر شهر يونيو.

وتش������ير البيان������ات التحليلي������ة ألداء املؤش������رات العام������ة 
لس������وق الكويت لألوراق املالية منذ بداي������ة حركة التصحيح 
هذه، أي منذ الرابع والعش������رين من يوني������و وحتى اخلامس 
عش������ر م������ن س������بتمبر 2008، تش������ير إل������ى تراج������ع كاف������ة 
املؤش������رات العامة للس������وق، وبنس������ب مؤثرة جداً، حيث بلغ 
مق������دار التصحيح في املؤش������ر الس������عري )- 3295( نقطة، 
 أي بنس������بة 21 %، كم������ا بلغ التصحيح في املؤش������ر الوزني 
)- 162.9( نقطة وبنس������بة مماثلة أيضاً. وانخفض متوسط 
قيمة التداول اليومي بنحو )96.8( مليون د.ك، أي بنس������بة 
48 %، في حني انخفض متوسط كمية التداول اليومي بنحو 
)204( مايني سهم أو بنس������بة 54 %. أما عدد الصفقات 

فانخفض مبقدار )5919( صفقة أو بنسبة 57 %.

وف������ي الرب������ع الرابع، ازدادت حدة انهيار أس������عار األس������هم، 
واستمر املؤشران السعري والوزني في الهبوط طوال معظم أيام 
ش������هر أكتوبر، لتصل خسائرهما في هذا الش������هر فقط إلى ما 
يزيد على إجمالي اخلسائر التي مت تكبدها خال الثاثة أشهر 
الس������ابقة. وفي نوفمبر، تراجعت خسارة السوق الشهرية بشكل 
ملحوظ، إذ كانت أخف وطأة من خسائر كل من شهري سبتمبر 
وأكتوبر الس������ابقني. وفي شهر ديسمبر عاد نزيف اخلسائر إلى 
وتيرته الس������ابقة، بفعل غلبة عمليات جني األرباح وسط إحجام 

واضح عن الشراء من قبل املتعاملني في السوق.

وقد فاقم من تدهور أسعار األسهم في الربع األخير من 
العام جملة من األس������باب، أهمها:- شح السيولة املالية لدى 
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مجاميع اس������تثمارية جراء قرارات بنك الكويت املركزي التي 
أتخذها في الربع الثاني من العام كما سبق بيانه، األمر الذي 
دفع بعض الش������ركات إللغاء زي������ادات رؤوس أموالها. كذلك 
ساهم استقطاب زيادة رأس������مال إحدى شركات االتصاالت 
املدرجة بنحو 1.2 مليار د.ك في س������حب جزء من السيولة 
من الس������وق. هذا، باإلضافة إلى الهلع النفسي الذي أصاب 
أوساط املس������تثمرين، وجعلهم يتدفقون بشكل عشوائي إلى 
اخلروج من الس������وق، وذلك في الوقت الذي تس������ارعت فيه 
وتيرة انخفاض أسعار النفط خال الثلث األخير من العام.

بنسبة %44.1، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثاً بنسبة 
.% 36.9

وفي العام التالي، انقلبت الصورة رأساً على عقب، وصبغت 
مؤش������رات قطاعات السوق الثمانية باللون األحمر، وسجلت 
 خسائر بنس������ب متفاوتة، أعاها حتقق في قطاع االستثمار 
)- 53.2 %(، تاه قط������اع األغذية )- 47.6 %(، ثم قطاع 

العقارات )- 40.9 %(، كما يوضح )اجلدول 2 -11(.

3 – مؤشـــرات األسعار للقطاعات املدرجة خالل 
عامي 2007 و 2008.

س������جلت معظم قطاعات س������وق الكويت لألوراق املالية 
خس������ائر متفاوتة بنهاية العام 2006، حتولت إلى مكاس������ب 
في نهاية عام 2007، عندما اكتس������بت االقفاالت الس������نوية 
لكل مؤشرات القطاعات باللون األخضر، وحققت ارتفاعات 
بنسب متفاوتة. ويبني )اجلدول 2 - 11 ( أن قطاع األغذية 
ش������غل املرتبة األولى من حيث نس������بة ارتفاع املؤشر والبالغة 
60.3 % عام 2007، ت������اه قطاع البنوك في املرتبة الثانية 

ثانيًا-  مؤشرات التداول الرئيسية:
1 - تطـــور مؤشـــرات التـــداول الرئيســـية خـــالل 

الفترة )2003 – 2008(.
تفاوتت مس������تويات أداء مؤش������رات التداول الرئيسية في 
سوق الكويت لألوراق املالية خال الفترة )2003 – 2008(، 

كما يوضحها )اجلدول 2 – 12(، والرسوم البيانية التالية.
خال عام 2003، شهد االقتصاد الكويتي زوال الهاجس 
األمني، وع������اد الهاجس التنموي دافع������اً النطاقة االقتصاد 

)اجلدول 2 - 11 (
تطور أداء مؤشرات السوق والقطاعات املدرجة

خالل السنوات 2006، 2007، 2008

املؤشــــرات
نهاية إقفال 

2006

نهاية إقفال 
2007

نهاية إقفال 
2008

التغير النسبي 
نهاية 2007 

مع نهاية 2006 
باملائة

التغير النسبي
 نهاية 2008 

مع نهاية 
2007 باملائة

- 38 %24.7 %10.06712.5597.783املؤشر العام لألسعار

- 32.6 %44.1 %10.04114.4659.752البن��وك

- 53.2 %27.9 %12.48415.9717.476االستثمار

- 3.6 %13.5 %3.0323.4423.316التامني

- 40.9 %15.3 %5.0635.8383.448العقارات

- 38.4 %24.9 %6.6148.2595.086الصناعة

- 27.5 %12.4 %18.90421.25015.414اخلدمات

- 47.6 %60.3 %4.1186.6013.457األغذية

- 27.8 %36.9 %7.99710.9517.910غير الكويتية

املصدر- بيانات سوق الكويت لألوراق املالية املنشورة على موقع السوق على الشبكة العنكبوتية.
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الكويتي بعد س������نوات من الركود. وجتسدت هذه االنطاقة 
في االرتفاعات غير املسبوقة ملؤشرات سوق الكويت لألوراق 
املالي������ة الت������ي تعكس عادة درج������ة الثقة ف������ي أداء االقتصاد 
الكويت وفي حتديد قيم األصول ومستويات املاءة للشركات 

اإلنتاجية واخلدمية.

وياحظ من )اجلدول 2 – 12(، أن مؤش������رات الس������وق 
نهضت من كبوتها خال ع������ام 2004، وعادت للتحليق عالياً 
عام 2005 مع االرتفاع املطرد في أسعار النفط عاملياً، واتخاذ 
احلكوم������ة لبعض اخلط������وات اجلدية على طري������ق اإلصاح 
االقتص������ادي كما عاودت بزخم متج������دد في عام 2007، بعد 

)اجلدول 2 – 12(
تطور مؤشرات التداول الرئيسية خالل الفترة )2003 – 2008(

الســــنة
كمية األسهم 

املتداولة
 )مليار سهم(

قيمة األسهم 
املتداولة 

)مليار د.ك(
عدد الصفقات

)ألف صفقة(

200349.616.31082

200433.515.31057

200552.228.41956

200637.717.31486

200770.4372102

200880.835.71998

- 2.3 %- 6 %- 33.7 %معدل التغير السنوي لعام 2004 عن 2003 %

85 %85.6 %55.8 %معدل التغير السنوي لعام 2005 عن 2004 %

- 24 %- 39.2 %- 27.9 %معدل التغير السنوي لعام 2006 عن 2005 %

41.4 %114.1 %87 %معدل التغير السنوي لعام 2007 عن 2006 %

- 4.9 %- 3.5 %14.8 %معدل التغير السنوي لعام 2008 عن 2007 %

املصدر-  بيانات الفترة  2003 – 2007: س������وق الكويت لألوراق املالية، التقارير الس������نوية بيانات 2008: بيانات س������وق الكويت لألوراق املالية 
املنشورة على الشبكة العنكبوتية.

)الرسم البياني 2 – 2(
تطور حجم التداول خالل الفترة )2003 – 2008(

)باملليار سهم(
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احلركة التصحيحية التي ش������هدتها غالبية أس������واق املال في 
املنطقة في 2006. واس������تمر ذلك الزخ������م قوياً حتى أواخر 
النص������ف األول من عام 2008. وتا ذل������ك حركة تصحيحية 
بدأت بعد 24 يونيو )حني س������جل املؤشر العام لألسعار أعلى 
مس������توى له(، ثم حتولت بفع������ل تأثير األزمة املالي������ة العاملية 
وانخفاض أسعار النفط في الربع األخير من العام إلى انهيار 

أسعار األسهم املدرجة بدرجات متفاوتة.

2 - تطور كميات األسهم املتداولة:

في نهاي������ة عام 2007، ارتفعت كمية األس������هم املتداولة 

بنح������و 32.7 مليار س������هم )86.7 %( مقارن������ة بنهاية العام 
الس������ابق. وبلغ املعدل اليومي لكمية األس������هم املتداولة نحو 

287.5 مليون سهم، بزيادة 132 مليون سهم )84.8 %(.

وفي نهاية ع������ام 2008، تراجعت وتي������رة ارتفاع كميات 
األس������هم املتداولة إل������ى نحو 10.4 مليار س������هم )14.8 %( 
مقارن������ة بنهاية عام 2007، بينما بل������غ املعدل اليومي لكمية 
األس������هم املتداولة نح������و 332.7 مليون س������هم، بزيادة 45.2 

مليون سهم )15.7 %(.

)الرسم البياني 2 – 3(
تطور حجم السيولة )قيمة األسهم املتداولة( خالل الفترة )2003 – 2008(

)باملليار دينار كويتي(

)الرسم البياني 2 – 4(
تطور عدد الصفقات املنفذة خالل الفترة )2003 – 2008(

)باأللف صفقة(
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وعلى صعيد توزيع إجمالي الكميات املتداولة من األسهم 
حسب القطاعات؛ احتل قطاع االستثمار املرتبة األولى خال 
السنوات الثاث 2006، 2007، و 2008، كما تبني بيانات 
)اجلدول 2 – 13(، وأن تفاوتت حصته من إجمالي تداوالت 
السوق بني 43 % في عام 2006 و %32.1 في عام 2007 

و 32.9 في عام 2008.

وفي هذه األثن������اء، تناوب قطاعا العقار واخلدمات على 
احت������ال املركزين الثاني والثالث. إذ تربع القطاع األول على 
املركز الثاني خال عامي 2006 و 2007 بنس������بة 21.5 % 
و 26.5 % عل������ى الترتيب، بينما ت������رك املركز الثالث لقطاع 
اخلدم������ات )16.5 %(. لك������ن ه������ذا األخير صع������د للمركز 
الثاني في عام 2008 بتداوالت بلغت نس������بتها 28.7 % من 

اإلجمالي، ودفع بقطاع العقار للمركز الثالث.

ومن املاحظ أن قطاعات االستثمار، العقار، واخلدمات، 

اس������تحوذت على ما نسبته 81 %، 82 % من إجمالي عدد 
األسهم املتداولة خال عامي 2006 و 2008 على الترتيب، 
علماً بأن مؤش������رات تداول األس������هم انخفضت بشدة خال 
هذين العامني. وتراجعت النس������بة املقابلة للقطاعات الثاثة 
إل������ى 77.5 % خال ع������ام 2007، وهو العام الذي ش������هد 

ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات السوق.

3 -  تطور قيم األسهم املتداولة:
في نهاية عام 2007، ارتفعت القيمة اإلجمالية لألس������هم 
املتداولة بنحو 19.7 مليار د.ك وبنسبة 114 %، لتسجل 37 
مليار د.ك مقابل 17.3 مليار في نهاية العام السابق. أما في 
عام 2008، فقد تعرضت قيمة األس������هم املتداولة النخفاض 

بواقع 1.3 مليار د.ك )3.5 %( )اجلدول 2 – 14(.

وبلغ املعدل اليومي لقيمة األس������هم املتداولة نحو 151.1 
ملي������ون د.ك خال ع������ام 2007، بزيادة بلغ������ت 79.7 مليوناً 

)اجلدول 2 – 13(
تطور كميات األسهم املتداولة خالل السنوات 2006، 2007، 2008

 حسب القطاعات 
)باملليون سهم(

القطاعـــات

200620072008

عدد األسهم
النسبة 

لإلجمالي
% 

عدد األسهم
النسبة 

لإلجمالي
% 

عدد  األسهم
النسبة 

لإلجمالي 
%

25576.844766.440595البنوك

16212432260932.12662232.9االستثمار

780.2860.1600.1التأمني

808721.51865126.51648920.4العقارات

19405.150887.245435.6الصناعة

619516.51330618.92318528.7اخلدمات

3400.99951.47921األغذية

2249652277.450996.3غير الكويتية

376581007043810080849100اإلجمالـــي

املصدر-  س������وق الكويت لألوراق املالية؛ التقرير الس������نوي 2006، والتقرير السنوي 2007 ش������ركة األمان لاستثمار، التقرير السنوي، حركة تداول 
سوق الكويت لألوراق املالية لعام 2008.
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)111.6 %( مقارن������ة باملع������دل اليومي املقابل خال الس������نة 
الس������ابقة. وأدى تراُجع القيمة اإلجمالية لألس������هم املتداولة 
خال ع������ام 2008 إلى تباطؤ وتيرة منو املعدل اليومي لقيمة 
األسهم املتداولة ليس������جل هذا املعدل نحو 147 مليون د.ك، 
متراجعاً بحوالي أربعة دنانير كويتية )2.6 %( مقارنة باملعدل 

املسجل خال 2007.

وعلى صعيد توزيع القيمة اإلجمالية لألس������ه��م املتداولة 

35.8 % و 27.1 % من قيم األس������هم املتداولة على الترتيب، 
مع اإلشارة هنا إلى أن معظم مؤشرات سوق الكويت لألوراق 

املالية تراجعت خال العامني املذكورين.
وخ������ال عام 2007، ش������هدت مؤش������رات س������وق الكويت 
ل������ألوراق املالية ارتفاعاً ملحوظاً، لكن قطاع االس������تثمار كان 
أقل نش������اطاً حيث تراجع للمركز الثان������ي، ليحل محله قطاع 
اخلدمات في املركز األول باستحواذه على ما نسبته 29.1 % 
من القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة، تاه قطاع االستثمار 
بنحو 25.7 %. ف������ي عام 2008، تبدلت املراكز، وعاد قطاع 
االس������تثمار للمركز األول، واخلدم������ات للمركز الثاني. وعليه، 

على القطاع������ات املدرجة )اجلدول 2 – 14(؛ يبدو أن هناك 
اختاف������اً عما ه������و عليه الوضع في توزي������ع الكمية اإلجمالية 
لألسهم املتداولة قطاعياً، وذلك نتيجة لدخول قطاع البنوك 
كمنافس قوي على املراكز الثاثة األولى في االستحواذ على 
أكبر قيمة لألس������هم املتداولة، إلى جانب قطاعات: االستثمار 
واخلدم������ات والعقار. فخال عام������ي 2006 و 2008، احتل 
قطاع االس������تثمار املرك����ز األول باس������تح���واذه على ما نسبته 

ميكن الق������ول: أن منصة التتويج للمراكز الثاثة األولى خال 
الس������نوات الثاث، لم تخُل من أحد هذين القطاعني، س������واء 

مبعيار كميات األسهم أو قيم األسهم املتداولة.

واجلديد الذي يكش������فه )اجل������دول 2 – 14(، هو دخول 
قط������اع البنوك كمنافس قوي لقطاع العقار على املركز الثالث 
خال عام������ي 2007 و 2008، باس������تحواذه على ما نس������بته 
14.6 % م������ن القيمة اإلجمالية لألس������هم في كل من العامني 
املذكورين، بينما تراجع قطاع العقار للمركز الرابع باستحواذه 

على 13.3 %، 14.3 % على التوالي.

)اجلدول 2 – 14(
تطور قيم األسهم املتداولة حسب القطاعات خالل السنوات 2006، 2007، 2008

 )القيمة باملليون دينار كويتي(

القطاعـــات
200620072008

% لإلجماليالقيمة% لإلجماليالقيمة% لإلجماليالقيمة

225513541614.6522914.6البنوك

618535.8949325.7967527.1االستثمار

320.2490.1340.1التأمني

273015.8494713.3509514.3العقارات

15308.9400310.835179.8الصناعة

347520.11074129.1948726.5اخلدمات

1450.84431.22390.7األغذية

9325.419175.224696.9غير الكويتية

172841003700910035745100اإلجمال���ي

املصدر-  س������وق الكويت لألوراق املالية؛ التقرير الس������نوي 2006، والتقرير السنوي 2007 شركة األمان لاستثمار، التقرير السنوي، حركة تداول 
سوق الكويت لألوراق املالية 2008.
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4 - تطور درجة سيولة السوق:

يقصد بدرجة س������يولة السوق: نس������بة القيمة اإلجمالية 
لألس������هم املتداولة إلى الناجت احملل������ي اإلجمالي. وبالتطبيق 
على س������نوات 2006، 2007، و2008؛ بلغت درجة س������يولة 
الس������وق نح������و 58 %، 116 %، و 112 % عل������ى التوالي*. 
وياحظ هنا أن س������وق الكويت لألوراق املالية، حقق في عام 
2007 أعلى مستوى سيولة قياس������ي منذ إعادة افتتاح سوق 
الكويت لألوراق املالية في عام 1992، وهو ضعف مس������توى 

السيولة احملقق في عام 2006.

ولم يتغير مس������توى السيولة احملقق في عام 2008 كثيراً 
عن مستواه في عام 2007، حيث بلغ 112 %، ويعتبر بذلك 
ثاني أعلى مستوى س������يولة يتحقق في سوق الكويت لألوراق 

املالية بعد مستوى السيولة عام 2007.

وعليه، فإن ارتفاع مس������توى س������يولة السوق خال عامي 
2007 و 2008، يضع س������وق الكويت لألوراق املالية مبصاف 

أعلى أس������واق املال س������يولة في العالم، مع العل������م أن ارتفاع 
مس������توى س������يولة س������وق األس������واق املالية ليس دائماً مؤشراً 
لظاهرة صحية. إذ أنه قد يعني أحياناً انحس������اراً في فرص 
االس������تثمار البديلة اجلادة، وقد يكش������ف أيضاً عن انصراف 
الشركات اجلادة عن أغراضها السيما في أجواء تنشط فيها 

عمليات املضاربة.

ثالثًا-  تطور إجمالي نشاط السوق خالل عامي 
2006 و 2007:

النش������اط الغالب على ت������داوالت س������وق الكويت لألوراق 
املالي������ة كما يبني )اجل������دول 2 – 15( هو تداوالت الس������وق 
النقدي، التي اس������تأثرت خال عامي 2006 – 2007 بنحو 
98.9 % - %99 من إجمالي نش������اط السوق بالنسبة لكمية 
األسهم املتداولة، ونحو 98.9 % - 99.2 % بالنسبة لقيمة 
األس������هم املتداول������ة، و91.7 % - 90.7 % بالنس������بة لع������دد 
الصفق������ات املنفذة. وياحظ من هذه البيانات أن مؤش������رات 
ع������دد الصفقات املنف������ذة اختلفت قليًا عن مؤش������رات كمية 

)اجلدول 2 – 15(
تطور إجمالي نشاط سوق الكويت لألوراق املالية خالل عامي 2006 و 2007

البــيـــــــــان

عدد الصفقات املنفذة )صفقة(قيمة النشاط )مليون د.ك(حجم النشاط )مليون سهم(

20062007
التغير 

السنوي 
باملائة %

20062007
التغير 

السنوي 
باملائة %

20062007
التغير 

السنوي 
باملائة %

3765870438871728437009114.11486231210166541.4السوق النقدي

)90.7(434)80(0.040.008)82(0.050.009أسهم صناديق االستثمار

7.31.8138السوق املوازي

43066454.418328555.713520521642760.1كسور األسهم

380887110986.71746737296113.51621479231823443إجمالي السوق

24602632710492783165.33007762350107.3البيوع املستقبلية

22.222.210019430155.2123082093570.1سوق اخليارات

)46.6(28281511)32.5(6443.2)62.1(13250التداول األجل

ماحظة: )املعدالت ما بني األقواس سالبة(.
املصدر- سوق الكويت لألوراق املالية، التقرير السنوي2006، والتقرير السنوي 2007.

*   نظراً لعدم صدور بيانات الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2008 حتى س������اعة طباعة هذا التقرير؛ حصلنا على مس������توى سيولة السوق عام 2008 بنسبة القيمة اإلجمالية 
لألسهم  املتداولة عام 2008 إلى قيمة الناجت احمللي اإلجمالي عام 2007.
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وقيم األس������هم املتداول����ة في الس���������وق النق��دي؛ والسبب في 
ذلك يرجع إلى ارتف����اع عدد صفق����ات كس���������ور األس���هم إلى 
نح��������و 8.3 %، 9.3 % م������ن إجمالي الصفق������ات املنفذة في 
س������وق الكويت لألوراق املالية خال العام������ني املذكورين. مع 
ماحظة ارتفاع تداوالت كس������ور األس������هم خال عام 2007 بنحو 
54.4 %، 55.7 %، و60.1 % لكمي������ات األس������هم، وقيمه������ا، 

وعدد صفقاتها.
وتش������ير بيانات اجل������دول أيضاً إلى تراجع تداوالت س������وق 
التداول األجل بنحو 62 %، 32.5 %، و 46.6 % على التوالي.

رابعًا- معدل دوران األسهم املتداولة في قطاعات 
السوق:

يقيس معدل دوران األس������هم املتداولة حجم النشاط في 
سهم معني، أو في قطاع معني، أو في السوق ككل. وبالنسبة 
إلى معدل دوران األس������هم املتداولة ف������ي نهاية عام 2006، 
معبراً عنه بنسبة قيمة األسهم املتداولة إلى القيمة السوقية 
لس������وق األوراق املالية)13(؛ فقد بلغ 50.8 %. وكانت النسب 
املقابل������ة قد بلغ������ت نح����و 68.2 % في ع������ام 2005، ونح��و 
70.3 % ع������ام 2004، و 90.5 % ع������ام 2003، و 63.7 % 
عام 2002، و 43.6 % عام 2001، و 20.3 % عام 2000، 
و 29.7 % ع������ام 1999، و 57.9 % عام 1998، و115.8 % 
عام 1997، وبلغت أدناها لعام كامل في عام 1994، عندما 
قارب������ت 17.5 %. وبلغ معدل دوران األس������هم قطاعياً نحو 
99.2 % لقط������اع العق������ار، 94.3 % لقطاع االس���������تثمار، و 
62.7 % لقطاع اخلدمات. أما أقل معدل دوران لألس������هم، 

فقد كان في قطاع التأمني، حيث لم يتجاوز 8 %.

وبالنس������بة إلى معدل دوران األس������هم املتداولة في نهاية 
عام 2007، فقد تضاعف مقارنة مبعدل العام السابق، وبلغ 
99.8 %. وعلى مس������توى القطاعات؛ صعد قطاع اخلدمات 
إل������ى املرتبة األولى مبع������دل 173 %، مقارنة باملرتبة الثالثة 
في العام السابق. بينما تراجع قطاع العقار من املرتبة األولى 
ع������ام 2006 إلى املرتبة الثانية عام 2007 مبعدل 167 %. 
ثم قطاع االس������تثمار 160 % متراجعاً إل������ى املرتبة الثالثة. 
أما أقل معدل دوران لألس������هم، فقد وج������د أيضاً في قطاع 

التأمني، ولم يتجاوز في عام 2007 معدل 13.4 %.

خامسًا-  تركز نشاط بالسوق:
ميكن قياس درجة تركز النش������اط بالسوق - كمعيار آخر 
من معايير السيولة - لتحديد مدى وحجم ودرجة منو سوق 
املال، من خال قياس نسبة عدد الشركات التي يتم التعامل 

على أسهمها على عدد الشركات املقيدة في السوق.

ويس������تخدم في ذلك - على س������بيل املثال - نسبة تداول 
أكبر عش������ر شركات إلى إجمالي كميات التداول في السوق، 
أو إلى إجمالي قيم الت������داول، أو عدد الصفقات، أو القيمة 

السوقية.

فالش������ركات العشر األولى، حسب عدد األسهم املتداولة 
في الس������وق ع������ام -2006 من أصل 180 ش������ركة مدرجة-، 
والتي جرى التعامل على أسهمها، استحوذت على ما نسبته 
35 % من إجمالي حجم األس������هم املتداولة في السوق. وفي 
ع������ام 2007 فإن هذه الش������ركات العش������ر - من أصل 196 
شركة مدرجة - اس������تحوذت على ما نسبته %28 فقط من 

إجمالي حجم األسهم املتداولة في السوق.

واستحوذت الشركات العشر األولى خال عامي 2006 
و2007 بالنس������بة إلجمال������ي قي��م التداول على ما نس��������بته 
)33.4 %، 15 %(، وعدد الصفقات )29.4 %، 25.1 %(، 

والقيمة السوقية )46 %، 48.6 %( على الترتيب.

سادسًا- حجم التداول في السوق الرسمي طبقًا 
جلنسيات وفئات املتداولني:

يبني )اجلدول 2 - 16( بيانات حجم التداول في السوق 
الرسمي طبقاً جلنسيات وفئات املتداولني خال عام 2008، 
وياحظ في اجلدول، أنه بتطبيق معيار جنســـية املتداولني، 
يأتي املس������تثمرون الكويتي������ون )بكل فئاتهم( ف������ي الطليعة، 
وهم يعدون القطاع األكبر الناش������ط بالسوق، فالبيانات في 
اجلدول تش������ير إلى أنهم ساهموا بشراء ما نسبته 92.4 % 
من إجمالي قيم األس������هم املش������تراة في السوق خال العام، 
وباعوا باملقابل ما نس������بته 91.5 % من إجمالي قيم األسهم 
املباعة في الس������وق، وبلغت قيم تداوالتهم نحو 32.7، 32.4 

مليار د.ك على الترتيب.

واحتل املس������تثمرون األجانب )أخرى( املرتبة الثانية في 
معي������ار حجم التداول، واس������تحوذوا على ما نس������بته 5.3 % 
من األسهم املش������تراة، و5.7 % من األسهم املباعة، وأقصى 
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قيمة لتداوالته������م بلغت 2044 ملي������ون د.ك )7154 مليون 
دوالر(، وه������ي متثل نس������بة قليلة في س������وق الكويت لألوراق 
املالية، مقارنة مع مثياتها في بعض أس������واق املنطقة، وكثير 
من األس������واق الناش������ئة األخ������رى. وتأتي ثالثاً نس������ب تداول 
اخلليجيني، وهي ال تصل إلى نصف نسب تداوالت األجانب، 
بالرغم من اإلعان عن دخول الس������وق اخلليجية املش������تركة 

حيز التنفيذ منذ أكثر من عامني.
وبالنس������بة ملعيار الكيـــان القانونـــي للمتداولني: ياحظ 
أن االس������تثمار الفردي هو الغال������ب إلى حد ما على تداوالت 
الس������وق، فاألفراد اشتروا ما نس������بته 33.9 % من األسهم 
املش������تراة، وباع������وا 40.2 %. أما الش������ركات واملؤسس������ات 

فقد اقتربت نس������بة شرائها لألس������هم )33.5 %( من نسبة 
ش������راء األفراد، لكنها تخلف������ت كثيراً عن األفراد بالنس������بة 
لبيع األس������هم، وباعت فقط ما نس������بته 25.8 %. وتداوالت 
االس������تثمار املؤسس������ي تعكس من ناحية الشراء إقبالها على 
شراء األس������هم ذات التقييم اجلذاب، والذي ميكن أن يؤخذ 
بعني االعتب������ار على املدى البعيد، وتعك������س من ناحية البيع 
االحتفاظ باألسهم كاستثمار طويل األجل. لذلك تدنت نسبة 
بيع األس������هم لدى الشركات واملؤسسات إلى 25.8 %، وهذا 
السلوك يعاكس سلوك املستثمرين األفراد في بيع ما لديهم 
من أس������هم، حيث تغلب عليهم النزع������ات املضاربية واجلري 

وراء األرباح السريعة.

)اجلدول 2 - 16(
قيم التداول في السوق الرسمي طبقًا جلنسية وفئة )الكيان القانوني(

للمتداولني عن الفترة 2008/1/1 – 2008/12/31

جنسيات 
الكيان القانوني للمتداولنياملتداولني

البيـــــــعالشــــــراء

القيمة
)مليون د.ك(

 %
لإلجمالي

القيمة
)مليون د.ك(

 %
لإلجمالي

تي
ويـــ

ك

1086430.61290636.5أفراد

1072530.3773621.9مؤسسات/ شركات

32059.131098.8صناديق استثمارية

787622.3862224.4محافظ عمالء

3267092.43237391.5كويتي )إجمالي(

ــي
جـ

خلي

2880.83611أفراد

3370.94101.2مؤسسات/ شركات

1910.5173.50.5صناديق استثمارية

60.010.50.0محافظ عمالء

8162.29552.7خليجي )إجمالي(

ي(
جنب

 )أ
رى

أخ

8812.59692.7أفراد

8252.39532.7مؤسسات/ شركات

1730.51220.3صناديق استثمارية

18795.320445.7أخرى )إجمالي(

3537210035372100اإلجمال��������ي

ماحظة: اإلجمالي ال يساوي أحياناً البنود الفرعية بسبب فروقات التقريب.
املصدر- سوق الكويت لألوراق املالية، املوقع الشبكي.
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سابعًا-  أرباح الشركات املدرجة في السوق:

1 - أرباح الشركات املدرجة خالل عام 2007.

خال عام 2006، ش������هدت س������وق الكويت لألوراق املالية، 
ومعظم أسواق املنطقة، حركات تصحيحية، أفضت إلى هبوط 
مؤش������رات هذه األس������واق مبعدالت عالية، وتعّرض الش������ركات 
املدرجة في س������تة قطاعات في س������وق الكويت لألوراق املالية 
خلسائر مبعدالت متباينة، أقساها حتقق في الشركات املدرجة 
في قطاعي العقار واالس������تثمار، حيث بلغ������ت نح���و 71.1 %، 
60.2 % عل������ى التوالي. وكتبت النجاة من هذه النتائج املفجعة 

للبنوك وللش������ركات املدرجة في قط������اع اخلدمات، حيث حققاً 
منواً في صافي أرباحهما مبا نسبته 25.6 %، 11 % لقطاعي 

البنوك واخلدمات على الترتيب.

وخال عام 2007، اس������تعادت معظم الش������ركات املدرجة 
في س������وق الكويت لألوراق املالية عافيتها، ومارست أنشطتها 
التش������غيلية بكفاءة، وبالتالي، حصدت في نهاي������ة العام أرباحاً 
وفي������رة، تفاوت������ت معدالتها بني قط������اع وأخر. وعلى مس������توى 
السوق، بلغت القيمة اإلجمالية لصافي أرباح )180( شركة )ال 
تشمل الشركات التي أدرجت خال عام 2007( نحو 4878.4 

عدد القطــــاع
الشركات

ربحية السهم صافــي الربـــح
)فلس(

معدل العائد 
حلقوق 

املساهمني %

مضاعف 
السعر 

السوقي )مرة( التغير 20062007%

9801.71035.229.186.919.616.8البنوك

43476.31604.2236.872.122.210.1االستثمار

746.785.883.5100.617.98.2التأمني

29136.2376.2176.332.114.210.7العقار

25275.6460.567.170.916.712.4الصناعة

45705.2769.89.243.915.212.7اخلدمات

550.672.943.966.213.114.1األغذية

11632492.34404.576.758.917.411.5- للشركات الكويتية

217321.5473.947.464.220.49.9- للشركات غير الكويتية

)2+1( الشركات املشتركة 
1802813.84878.473.458.617.211.3بني 2006 و 2007

3- شركات مدرجة 
1698.3جديدة خالل عام 2007

1964976.7)3+2+1( إجمالي السوق

)اجلدول 2 – 17(
مؤشرات أداء الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية قطاعيًا

خالل عامي 2006 و 2007
)القيمة مباليني الدنانير الكويتية(

املصدر- بنك الكويت املركزي، التقرير االقتصادي 2007، جدول )73(، ص 236.
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ملي������ون د.ك، مقابل نحو 2813.8 مليوناً خال العام الس������ابق 
ولذات الشركات، ومبا ميثل زيادة قيمتها 2064.6 مليون د.ك 

ونسبتها 73.4 % )اجلدول 2 – 17(.

وبل������غ صافي أرباح الش������ركات اجلديدة الت������ي مت إدراجها 
في الس������وق خال عام 2007، وعددها 16 شركة، نحو 98.3 
مليون د.ك. وبذل������ك، ترتفع القيمة اإلجمالي������ة لصافي أرباح 
)196( شركة مدرجة في س������وق الكويت لألوراق املالية خال 

عام 2007 إلى نحو 4976.7 مليون د.ك.

وقد س������جلت جميع قطاعات الس������وق ارتفاعاً في صافي 
أرباحه������ا خال ع������ام 2007، وجاء في املقدم������ة كل من قطاع 
ش������ركات االستثمار وقطاع ش������ركات العقار، حيث بلغت نسب 
الزيادة في كل منهما نحو 236.5 %، 176.3 % على التوالي 
بل إن الزيادة في قيمة صافي أرباح هذين القطاعني، تشكل ما 
نسبته )66 %( من الزيادة في صافي أرباح الشركات املدرجة 

خال عام 2007 مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد أخر، ارتفعت األرباح غير احملققة للش������ركات 

املدرجة خال عام 2007 مقارنة بالعام الس������ابق، حيث بلغت 
قيمة األرباح غير احملققة من االستثمارات نحو 636.3 مليون 
د.ك للش������ركات املدرجة في الس������وق خال عام 2007، مقابل 
خسائر غير محققة من االستثمارات بلغت قيمتها نحو 167.5 
مليون د.ك خال عام 2006. مع اإلشارة إلى أن كًا من قطاع 
ش������ركات االستثمار وشركات الصناعة، وقطاع شركات العقار، 
استحوذت على ما نسبته 46 %، 27 %، 17 % على الترتيب، 
من إجمالي قيم������ة األرباح غير احملققة من االس������تثمارات)14( 

خال عام 2007.

وقد ارتفع متوس������ط ربحية أسهم الش������ركات املدرجة في 
س������وق الكويت لألوراق املالية إلى نحو 58.6 فلس������اً لكل سهم 
خ������ال ع������ام 2007، مقابل نحو 33.9 فلس������اً لكل س������هم في 
املتوس������ط خال ع������ام 2006، بارتفاع قيمته 24.7 فلس������اً في 

املتوسط، ونسبته )73 %(.

ومن ناحية أخرى، ش������هد مؤشر مضاعف السعر السوقي 
P/E للشركات تراجعاً خال عام 2007، ليصل إلى نحو 11.3 

مرة في املتوسط، مقابل نحو 13.7 مرة خال العام السابق.

)اجلدول 2 – 18(
مؤشرات أداء الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية قطاعيًا

خالل األشهر التسعة األولى من عامي 2007 و 2008

ترتيب معدالت منو صافي األرباح 
تنازليًا حسب قطاعات السوق

ROAROEصافي األرباح )مليون د.ك(

30/9/20072008/9/30
معدل التغير 
السنوي باملائة

محسوبة وفق أرباح أخر 
12 شهرًا

21.6 %3.6 %21.2 %358.5434.7الشركات غير الكويتية

21.3 %2.6 %13.8 %786.4895البنوك

17 %7.2 %3.9 %568.5590.7اخلدمات

13.7 %8 %)10.7(289.2258.1العقار

11.1 %6.9 %)38 %(66.841.4األغذية

12.1 %6.3 %)50.1 %(7537.4التأمني 

15.6 %6.2 %)50.9(1185581.3االستثمار

7.9 %4.7 %)55.9(416.1183.6الصناعة

16.3 %4.5 %)19.3 %(37453022اإلجمالـــي

ماحظة: )املعدالت ما بني األقواس سالبة(.
املصدر- تقرير الشال الصادر في 23 نوفمبر 2008.
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2 - أرباح الشركات املدرجة خالل األشهر التسعة 
األولى من عام 2008:

تشير أخر البيانات املتاحة)15( عن النتائج املالية للشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية في 2008/9/30، 
أن 185 ش������ركة من أصل 200 شركة أعلنت نتائجها املالية 
عن األش������هر التسعة األولى من عام 2008. وقد بلغ صافي 
أرب������اح تلك الش������ركات، بعد خصم حصة مؤسس������ة الكويت 
للتق������دم العلمي، نحو 3022 ملي������ون د.ك وعند مقارنة أداء 
الش������ركات، ما بني األشهر التس������عة األولى من العام السابق 
والفت������رة املماثل������ة من ع������ام 2008 ، يتبني تراجع مس������توى 
األرباح احملقق������ة بنحو 723 مليون د.ك وبنس������بة انخفاض 

بلغ��ت 19.3 %.

وس������جلت 161 ش������ركة أرباحاً صافية، فيما سجلت 22 
شركة خس������ائر مطلقة. وبلغ عدد الش������ركات التي حتسنت 
أرباحها خال الربع الثالث من عام 2008 نحو 74 ش������ركة، 
مما يعني أن نحو 109 شركات قد سجلت تراجعاً في أدائها 

مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت.

ويتبني م������ن )اجل������دول 2 – 18( أن ثاثة قطاعات من 
قطاعات الس������وق الثمانية، سجلت ارتفاعاً في أرباحها، وأن 
قطاع الش������ركات غير الكويتية احتل الصدارة بأعلى نس������بة 
ارتف������اع بلغت 21.2 %، ت������اه قط���اع البن���������وك ثاني���اً بنحو 
13.8 %، فقط������اع اخلدمات ثالثاً بنحو 3.9 %، بينما حقق 
قطاع الصناعة أعلى نس������بة تراجع بح������دود 55.9 %، تاه 

قطاع االستثمار 50.9 %، فقطاع التأمني 50.1 %.

وباستخدام أس������عار إقفال يوم 2008/11/20، وأرباح 
 P/E آخ������ر 12 ش������هراً متوف������راً، يتبني لن������ا تراجع مؤش������ر
للقطاع������ات الثماني������ة املدرجة في س������وق الكوي������ت لألوراق 
املالية وبنس������بة كبيرة جداً، ليبلغ نحو 8.6 مرة، وذلك نتيجة 
انخفاض مستوى األسعار بنسبة أعلى من انخفاض مستوى 
ربحية الش������ركات. وباملقارنة مع بيان������ات الفترة املماثلة من 
العام الس������ابق، يتضح أن مؤش������ر P/E بلغ نحو 12.1 مرة، 
وذلك نتيجة الرتفاع مس������توى الربحي������ة بأعلى من االرتفاع 

مبستوى األسعار.

)اجلدول 2 – 19(
تطور توزيع القيمة السوقية الرأسمالية قطاعيًا خالل األعوام 2006، 2007، 2008

)باملليار دينار كويتي(

القطاعـات

التغير السنوي باملائةالقيمة السوقية الرأسماليةعدد الشركات املدرجة

200620072008200620072008
التغير في 

2007 مقارنة 
2006

التغير في 
2008 مقارنة 

2007
- 36.9 %39.8 %99912.817.911.3البنوك

- 53.8 %19.2 %4343467.89.34.3االستثمار

- 10.6 %4.4 %7770.450.470.42التأمني

- 42.5 %29 %2934353.142.3العقار

- 51.8 %50 %2527283.65.42.6الصناعة

- 40.2 %38 %4553579.212.77.6اخلدمات

- 53.8 %160 %5660.51.30.60األغذية

- 39.7 %34 %1717164.76.33.8غير الكويتي

- 42.6 %36.1 %18019620442.157.332.9اإلجمالـي

املصدر-  بيانات 2006 و 2007: سوق الكويت لألوراق املالية، التقارير السنوية بيانات 2008: شركة بيان لاستثمار، التقرير السنوي 2008.
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ثامنـًا-  القيمة السوقية الرأسمالية:

املتاب������ع لبيانات )اجلدول 2 – 19(، و)الش������كل البياني 
2 – 5( يس������تطيع من خال الربط مع اجتاه املؤش������ر العام 
لألسعار في سوق الكويت لألوراق املالية، ومع مؤشر أسعار 
القطاع������ات املدرجة في الس������وق، أن يخلص إلى القول؛ أن 
حتول وجهة مؤش������ر السوق من سالب إلى موجب في نهاية 
ع������ام 2007 مقارن������ة بعام 2006، أدى إل������ى ارتفاع القيمة 
الرأسمالية للس������وق بنس������بة تزيد عن 36 %، وإلى ارتفاع 
القي������م الس������وقية للقطاع������ات املدرجة مبع������دالت متفاوتة، 
أعاها قط������اع اخلدم������ات )160 %(، الصناعة )50 %(، 

البنوك )39.8 %(، واخلدمات )38 %(.

وجتدر اإلش������ارة، إلى أنه باإلضاف������ة إلى صافي التغير 
في حركة أس������عار أسهم الش������ركات، وتلّون غالبيتها باللون 
األخضر ف������ي نهاية ع������ام 2007، فهناك عوامل رئيس������ية 
أخرى، س������اهمت في زيادة القيمة السوقية الرأسمالية في 
ذلك العام، منها: قيمة أسهم املنحة املوزعة في عام 2007، 
قيمة أس������هم زيادة رأس املال في عام 2007، قيمة أس������هم 
الشركات اجلديدة، وقيمة إصدار أسهم وفقاً لبرنامج شراء 

األسهم للموظفني.

وف������ي نهاية عام 2008، تغيرت وجهة مؤش������ر االجتاه 
العام لألس������عار في س������وق الكويت لألوراق املالية، وكذلك 
مؤش������رات أس������عار القطاعات املدرج������ة، واصطبغت كلها 
باللون األحمر في نهاية العام، وكان صافي التغير في حركة 
أس������عار أسهم الشركات سالباً لغالبي���ة الشركات املدرجة، 
ما أدى إلى تراج����ع القيم����ة الرأسمالي����ة للس����وق بنسب����ة 
قاربت 47 %، وكذلك تراجع القيم السوقية الرأسمالي����ة 
للقطاع�����ات املدرجة بنس������ب متباينة، ج������اء في مقدمتها 
قطاعا االس������تثمار واألغذي���������ة )- 53.8 %( لكل منهما، 
ثم الصناع������ة )- 51.8 %(، فالعقار )- 42.5 %(. ولوال 
بعض األحداث احمللية غير املتكررة، مثل س������حب س������يولة 
عالي������ة من الس������وق لزيادة رؤوس أموال بعض الش������ركات 
ف������ي صيف 2008، ووف������اة اثنني من رؤس������اء املجموعات 
االستثمارية الكبيرة، واملش������كلة غير املتوقعة التي ظهرت 
في أحد البنوك، والهلع النفس������ي الذي أصاب املستثمرين 
في س������وق الكويت لألوراق املالية بعد تفجر األزمة املالية 
العاملي������ة وإفاس بنك ليمان برذرز.. لوال ذلك كله، لكانت 
خس������ائر س������وق الكويت لألوراق املالية أقل مما هي عليه 

في الواقع.

)الرسم البياني 2 – 5(
تطور القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق املالية

)2008 – 2002(
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