التقرير االقتصادي الشهري ،مكتب معالي وزير المالية
الملخص التنفيذي
يوليو 9102
ٌتضمن هذا التقرٌر ،فً القسم الخاص بالتطورات االقتصادٌة المحلٌة ،ملخصا ً لنتائج تقرٌر وحدة
البحوث االقتصادٌة ) (IEUبمجلة "االٌكونومست" البرٌطانٌة ،عن دولة الكوٌت .وتطورات
السوق العقاري للربع الثانً من عام  ،2019وآخر تحدٌث لمٌزان المدفوعات للربع األول .2019
ثم ملخصا ً لسلوك سعر صرف الدٌنار مقابل أهم العمالت األجنبٌة خالل شهر ٌولٌو العام الجاري،
وأهم المإشرات النقدٌة وتغٌرها بٌن شهري ماٌو وٌونٌو من نفس العام ،وتطورات مإشرات سوق
األوراق المالٌة والتداوالت قطاعٌاً ،وتطورات معدل التضخم لشهر ٌونٌو ،ومعدالت التغٌر شهرٌا ً
وسنوٌاً .ثم ٌتم التطرق إلى أهم التطورات النفطٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة وكذلك إنتاج وسعر البرمٌل
فً حالة دولة الكوٌت.
وتضمن تقرٌر مجلة "االٌكونومست" عن دولة الكوٌت ،والصادر حدٌثا ً ،من الناحٌة االقتصادٌة،
تغطٌة لتطورات السٌاسة المالٌة ،والنقدٌة ،ومعدل النمو ،ومعدل التضخم ،والقطاع الخارجً .وفً
مجال السٌاسة المالٌة ٌشٌر إلى انخفاض عجز المٌزانٌة عام  2018لٌصل إلى ( )%0.4من الناتج
المحلً اإلجمالً ،بفعل تحسّن أسعار النفط ( 71.1دوالر /برمٌل كمتوسط عام  .)2018إالّ أن
ذلك قد ال ٌستمر عام  2019لتو ّقع انخفاض هذا السعر ،كمتوسط ،عام  2019إلى (67.7
دوالر/برمٌل) .األمر الذي سٌوسع العجز ( )%3.4من الناتج ،حسب توقعات المجلة .مع التوقع
بمساهمة إٌرادات ضرٌبة القٌمة المضافة ،فً حالة فرضها ،وعوائد الخصخصة (الخطوط الجوٌة
الكوٌتٌة) فً تقلٌل العجز .وإذا ما انخفضت هذه اإلٌرادات ٌمكن أن ٌنخفض العجز إلى ()%1.9
من الناتج عام  .2021/2020مع تحوّ ل العجز إلى فائض ( %0.4من الناتج) عام
.)2024/2023
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مع استمرار السٌاسة النقدٌة الحالٌة المتبعة والقائمة على فك ارتباط تطورات سعر الفائدة مع
االحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً (الزال فً الحالة الكوٌتٌة  ،%3رغم خفضه أمرٌكٌا ً بنحو
 .)%0.25أما تطورات النمو االقتصادي فإن القطاع النفطً الزال المهٌمن .وأن مساهمة
المنطقة المقسومة مع المملكة العربٌة السعودٌة لم ٌبدأ بالتؤثٌر قبل إبرٌل ( 2020موعد انتهاء اتفاق
أوبك لخفض اإلنتاج) .وتعتقد المجلة بؤن معدل النمو غٌر النفطً سٌتحسن (خالل الفترة – 2021
 )2023بسبب االنتهاء من مشروعات البنٌة األساسٌة ،ولٌصل إلى ( .)%3.2علما ً بؤن معدل النمو
الحقٌقً لدولة الكوٌت وقبل عام  2018إلى ( )%1.2وٌتوقع أن ٌصل إلى ( )%2.4عام ،2019
وإلى ( )%2.7عام  .2020كما أن الدولة تمتلك مص ّدات مالٌة ضخمة تدعم اإلنفاق االستثماري.
األمر الذي سٌساهم ،أٌضاً ،فً دعم النمو غٌر النفطً .مع أهمٌة توفر اإلطار المإسسً المالئم
لدعم هذا النمو .وٌستدرك تقرٌر المجلة بؤنه رغم هدف تنوٌع مصادر الدخل إالّ أن استثمارات
القطاع النفطً الزالت مرتفعة خالل فترة التنبإ (.)2023 – 2019

أما عن سلوك التضخمٌ ،عتقد تقرٌر المجلة باحتمال االرتفاع البطًء عام  )%0.9( 2019مقارنة
مع عام  )%0.6( 2018بسبب انتعاش النمو االئتمانً خالل النصف الثانً من عام  .2019إال ّ
أن انخفاض أسعار السلع الغذائٌة دولٌاً ،خالل النصف الثانً من عام  ،2019سٌعوّ ض االرتفاع
النسبً بالتضخم ،عام  .2019إال ّ أن هذه األسعار ستعاود االرتفاع الحقاً .ومن العوامل األخرى
التً ستإثر على معدل التضخم ،باتجاه االرتفاع ،انتعاش سوق السكن ،وانتعاش الطلب المحلً.
وبالمقابل فإن ارتفاع قٌمة الدٌنار الكوٌتً مقابل الدوالر ،والٌورو ،ستساعد فً كبح تكلفة
الواردات ،ومن ثم تكبح التضخم نسبٌاً.
وأخٌراًٌ ،رى تقرٌر "االٌكونومست" بؤن القطاع الخارجً (مٌزان المدفوعات) الزال معتمداً على
النفط وسٌستمر األمر كذلك خالل فترة التنبإ ( .)2023 – 2019وأن فائض الحساب الجاري
سٌنخفض عام  2019إلى ( )%26.4من الناتج بسبب االلتزام بخفض اإلنتاج النفطً ،واحتمال
خفض آخر للفائض ( %23.7من الناتج) عام  2020بسبب توقع انخفاض أسعار النفط .مع عودة
االستقرار ( )%26.1كمتوسط خالل الفترة (.)2023 – 2021
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وضمن التطورات االقتصادٌة المحلٌة ٌشٌر تقرٌر شهر ٌولٌو  2019إلى تطور السوق العقاري فً
النصف الثانً من عام  ،2019اعتماداً على تقرٌر بنك الكوٌت الدولً .حٌث تم تقدٌر المبٌعات
(عقود  +وكاالت) خالل هذا الربع بحوالً ( )1.88ملٌار دٌنار ،وبارتفاع ( )%11عن الربع
المناظر عام  .2018وارتفاع عدد الصفقات المسجلة بنحو ( ،)%19على أساس سنوي ،لتصل
إلى ( )3539صفقة .وٌقود تحسن السوق العقاري كل من قطاع السكن ،والقطاع التجاري،
وبمعدل نمو ( )%24و( )%21لكل منهما على التوالً.

وتهتم التطورات االقتصادٌة المحلٌة بآخر تطورات مٌزان المدفوعات الكوٌتً فً الربع األول لعام
 ،2019والصادر من بنك الكوٌت المركزي .وكان أفضل أداء بٌن الربع الرابع  ،2018والربع
األول  2019هو فً حالة الحساب األساسً (عوائد االستثمار) والذي حقق رصٌده نمواً ،وكذلك
رصٌد مٌزان المدفوعات اإلجمالً ،والحساب الجاري (حساب تجاري  +حساب أساسً  +حساب
ثانوي) .إالّ أن معدالت نمو أرصدة حسابات رأس المال (تحوٌالت رأسمالٌة) ،والثانوي (تحوٌالت
جارٌة) ،والمالً (استثمار أجنبً مباشر وغٌر مباشر) ،شهدت معدل نمو سالب .أما تعلى أداء
مٌزان المدفوعات سنوٌاً ،بٌن الربع األول  2018والربع األول  ،2019فقد شهد الحساب األساسً
فقط معدل نمو موجب ،مع معدل نمو سالب لبقٌة الحسابات.

واهتمت التطورات االقتصادٌة المحلٌة بنتائج تقرٌر وكالة التصنٌف االئتمانً "ستاندرد آند بورز"
الصادر فً ٌولٌو  2019عن دولة الكوٌت .واستمرت الوكالة بتصنٌف الكوٌت عند )،(AA
والنظرة المستقبلٌة المستقرة .وحددت مواطن القوة فً :ارتفاع قٌمة المص ّدات المالٌة ،وارتفاع
قٌمة األصول الحكومٌة /الناتج ،وتوقع ارتفاع دخل الحكومة من االستثمارات ،وتوقع ارتفاع أسعار
النفط ،واستمرار حالة الفائض بالحساب الجاري ،وقوة القطاع المصرفً .أما مواطن الضعف
فهً :تواضع نتائج اإلصالح االقتصادي ،وعدم وضوح اإلطار الزمنً لتطبٌق اإلصالح ،والضعف
المإسسً ،وتركز الصادرات .مع احتمال تخفٌض التصنٌف االئتمانً إذا استمرت أسعار النفط
باالنخفاض وما ٌترتب على ذلك من انخفاض فً االحتٌاطً.
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ثم اهتمت التطورات االقتصادٌة المحلٌة بتقرٌر االستقرار المالً بدولة الكوٌت لعام  .2018وهو
أحد أشكال اإلفصاح عن وضع هذا االستقرار .وأشار التقرٌر إلى نمو األصول المصرفٌة ()%43
عام  2018بفعل نمو االئتمان للقطاع الخاص .وارتفاع طلبات القروض الموجهة للبنوك (بعد عدم
تحدٌد قانون الدٌن العام) ،مع اتجاه الودائع المصرفٌة للتباطإ (لعام  ،)2018وتراجع الودائع من
الخارج .ورغم ذلك الزال التموٌل المتاح فً حالة جٌدة ( %66من الودائع هً ودائع ألجل) .كما
تطورت جودة األصول تطوراً ملموساً ،ووصل معدل القروض المتعثرة إلى ( )%1.6من إجمالً
القروض ،وهً من أقل النسب مقارنة بقبل األزمة المالٌة لعام  ،2008بسبب ارتفاع نسبة تغطٌة
القروض (.)%254

كما انخفض رصٌد الدٌن العام إلى ( )3.5ملٌار دٌنار عام  2018لعدم إصدار سندات جدٌدة منذ
أكتوبر  .2017كما شهد الدٌنار الكوٌتً ،خالل عام  ،2018تراجع أمام الدوالر األمرٌكً (بنسبة
 ،)%0.5وأمام الٌن (بنسبة  ،)%2.6واالسترلٌنً ( ،)%0.5والٌورو ( .)%3.6كما سجلت
البورصة عام  ،2018أرباحاً ،مع إقفال مإشر السوق العام بؤرباح ( ،)%5.2ومإشر السوق
األول بؤرباح ( ،)%9.9مع خسائر المإشر الرئٌسً (الشركات الصغٌرة والمتوسطة) بنسبة
(.)%1.9
وشهدت نظم المدفوعات والتسوٌات تطوراً ،على شكل :أجهزة الصرف اآللً ،ونقاط البٌع ،والبوابة
اإللكترونٌة لشركة الخدمات المصرفٌة اآللٌة المشتركة .وسجلت هذه اآللٌات معد نمو عام 2018
بلغ ،تباعاً )%2.6( :و ( )%14.3و (.)%58.1

وشملت التطورات االقتصادٌة المحلٌة سلوك سعر صرف الدٌنار مقابل أهم ثالث عمالت دولٌة
خالل شهر ٌولٌو .وهنا ارتفع سعر صرف الدٌنار مقابل الدوالر األمرٌكً بنحو (،)%0.26
وانخفض مقابل الٌورو بنسبة ( ،)%1.4-وانخفض مقابل االسترلٌنً بنسبة (.)%4-
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أما فً مجال تطورات عدد من المإشرات النقدٌة بٌن شهري ماٌو وٌونٌو  ،2019فقد ارتفع
العرض النقدي ) (M2ارتفاعا ً طفٌفا ً بنسبة ( ،)%1.9وكذلك ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلٌة
( )%2.5ونفس االتجاه لودائع القطاع الخاص بالعملة األجنبٌة ( .)%9.0وشهد االحتٌاطً
الرسمً ،وهو مإشر جدٌد تمت إضافته إلى المإشرات التً ٌصدرها بنك الكوٌت المركزي،
انخفاضا ً بنسبة ( )%3.7تعود أساسا ً إلى انخفاض أحد مكونات االحتٌاطً ،بنفس النسبة ،وهو
العملة والودائع .أما بقٌة مكونات االحتٌاطً (الذهب النقدي ،وحقوق السحب الخاصة ،واالحتٌاطً
لدى صندوق النقد الدولً) فقد اتسمت بالثبات .وارتفعت التسهٌالت االئتمانٌة ارتفاعا ً ملحوظا ً
( )%6متمركزة فً إقراض قطاع التشٌٌد (نسبة ارتفاع  ،)%90والتجارة ( ،)%40والصناعة
( .)%34مع انخفاض االئتمان الموجه للنفط والغاز ( ،)%59.3-والزارعة والصٌد (.)%39.3-
مع ارتفاع اإلصدار الجدٌد من السندات والتورّ ق بنسبة ( )%104ألجل ثالث أشهر ،واالنخفاض
بنسبة ( )%63.1لمدة ستة أشهر ،واالستقرار ألجل سنة .وذلك فً ظل استقرار أسعار الفائدة
على الودائع ألجل.

أما التطورات المحلٌة المرتبطة بسوق األوراق المالٌة فقد سجّ لت المإشرات الثالث مكاسب فً
نهاٌة شهر ٌولٌو .حٌث ارتفع المإشر األول بنسبة ( ،)%5.7والرئٌسً بنحو ( ،)%2.4والعام
( .)%4.8وذلك فً ظل تحقٌق الشركات المعلنة ( 64من ضمن  174شركة) أرباحا ً تقدر بنحو
( )813.2ملٌون دٌنار .مع تركز التداوالت القطاعٌة "كمٌاً" فً "الخدمات المالٌة" ،ثم "البنوك".
وتركز "القٌمة" فً "البنوك" ،ثم "الخدمات المالٌة".

بعد ذلك اهتمت التطورات المحلٌة بمعدل التضخم المعلن لشهر ٌونٌو  .2019حٌث ارتفع هذا
المعدل ،على أساس شهري ،بنحو ( ،)%0.53وعلى أساس سنوي بنحو ( .)%1.06مع تركز
التضخم ،على أساس شهري ،فً النقل ،ثم الترفٌه والثقافة ،ثم االتصاالت ،والتعلٌم ،والصحة .أما
على أساس سنوي فتركز فً االتصاالت ،ثم النقل ،ثم الترفٌه والثقافة ،ثم التعلٌم ،ثم الصحة.
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بعد ذلك انتقل اهتمام التقرٌر إلى التطورات النفطٌة .وبعد عرض تطورات إنتاج وأسعار أوبك،
والعوامل المإثرة فً السعر النفطً :النمو العالمً ،والطلب والعرض العالمً ،تمت اإلشارة إلى
تطور اإلنتاج الكوٌتً الذي وصل إلى ( )2.690ملٌون برمٌلٌ /وم فً ٌونٌو ،وبانخفاض عن شهر
ماٌو البالغ ( )2.710ملٌون برمٌلٌ /وم .أما سعر برمٌل النفط الكوٌتً المص ّدر فقد وصل شهر
ٌونٌو إلى ( )62.58دوالر /برمٌل مقارنة مع ( )70.07دوالرٌ /وم فً شهر ماٌو السابق .مع
اتجاه مخزون منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة لالرتفاع .مع ارتفاع اإلنتاج األمرٌكً من النفط
الخام لشهر ٌونٌو لٌصل إلى ( )12.204ملٌون برمٌلٌ /وم .وكذلك شهد عدد حفّارات اآلبار
ارتفاعاً ،على المستوى الدولً بنحو ( )39حفّارة ،خالل شهر ٌونٌو  ،2019حصة أوبك الصافٌة
منها ( )2ح ّفارة ،والبقٌة ( )37حفّارة للدول غٌر األعضاء فً أوبك.

ثم انتقل التقرٌر إلى بعض التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة ،وفٌها :تطورات المٌزانٌة العامة
السعودٌة للربع الثانً  ،2019والتً عاودت حالة العجز ،بعد تحقٌق فائض فً النصف األول من
 .2019مع ارتفاع اإلنفاق ( )%35.2على أساس ربعً ،مع نمو اإلٌرادات العام بنحو (،)%6.2
ربعٌاً ،أٌضاً.

ثم اهتمت التطورات الخلٌجٌة بآفاق االقتصاد الخلٌجً  2020/2019الصادر من بنك الكوٌت
الوطنً ،حٌث ٌتوقع أن ٌنخفض معدل النمو الحقٌقً ،على مستوى مجموعة بلدان المجلس ،إلى
( )%1.7عام  ،2019بعد أن وصل إلى ( )%2.1عام ( 2018فعلٌاً) .وذلك ٌعود لمعدل نمو
القطاع النفطً السلبً.

مع اعتقاد بتحسّن معدل النمو غٌر النفطً لعام  2019لٌصل إلى

( ،)%2.9مقارنة مع ( )%2.7عام  .2018وانخفاض معدل التضخم ( )%0.7-لعام 2019
بعد أن كان ( )%2.4عام  .2018وتدهور عجز المٌزانٌة إلى ( )%4.3-من الناتج عام 2019
بعد أن كان ( )%3.6-من الناتج عام .2018

ثم انتقل التقرٌر إلى القسم الثالث ،والخاص بالتطورات االقتصادٌة العالمٌة .وهنا أشار إلى تقرٌر
"معهد ماكٌنزي" حول الصٌن والعالم .والخالصة أن االقتصادي الصٌنً أصبح ٌمثل االقتصاد
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األول عالمٌا ً باستخدام سعر صرف القوة الشرائٌة ).Purchasing Power Parity (PPP
إالّ أن االقتصاد الصٌنً لم ٌندمج بالكامل مع االقتصاد الدولً .ووفقا ً للرقم القٌاسً لمعهد ماكٌنزي
لدرجة التعرّ ض لالقتصاد العالمً ٌفوق اعتماد االقتصاد الصٌنً على العالم نظٌره اعتماد العالم
على االقتصاد الصٌنً .وٌعتبر اختراق الشركات المتعددة الجنسٌة للسوق الصٌنً أكبر من
االختراق الصٌنً ألسواق هذه الشركات .إالّ أن هناك منافسة صٌنٌة قوٌة ضد الشركات األجنبٌة.
فمن ضمن ( )30فئة استهالكٌة تسٌطر الشركات المتعددة الجنسٌة على ( )11فقط.

بعد ذلك ٌشٌر التقرٌر ،ضمن التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،إلى أهم تطورات االقتصاد األمرٌكً،
واالتحاد األوروبً .وعلى مستوى االقتصاد األمرٌكً فقد حقق الناتج المحلً اإلجمالً نمواً حقٌقٌا ً
فً الربع الثانً لعام  ،2019وفقا ً للتقدٌر "المتقدم" ،بلغ ( )%2.1مستمدة أساسا ً من اإلنفاق
االستهالكً الخاص ،واإلنفاق العام ،مع مساهمة سلبٌة للواردات ،والصادرات ،واالستثمار الثابت
غٌر السكنً والسكنً .أما معدل البطالة األمرٌكً فقد شهد معدالً لشهر ٌولٌو  2019بلغ ()%3.7
للمناطق الحضرٌة ،وارتفاع بعدد العاملٌن بنحو ( )164ألف.
وعلى مستوى االتحاد األوروبً ارتفع نمو الناتج المحلً اإلجمالً ،المعدل موسمٌاً ،فً الربع
الثانً لعام  ،2019بمنطقة الٌورو ،بنحو ( ،)%0.2وفً المجموعة األوروبٌة ) (EU28بنفس
النسبة .مع وصول معدل التضخم بمنطقة الٌورو ،خالل ٌولٌو  ،2019إلى ( )%1.3متركزة فً
أسعار األغذٌة والمشروبات الروحٌة والتبغ ،ثم الخدمات.
وتطرق التقرٌر ،أخٌراً ،ضمن التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،إلى تحدٌث صندوق النقد الدولً
لمستجدات االقتصاد العالمً لشهر ٌولٌو .2019

وأ ّكد التحدٌث على استمرار ضعف نمو

االقتصاد العالمً األمر الذي أدى إلى تخفٌض معدل النمو بنحو ( )%0.1عن التوقعات الصادرة
فً تقرٌر إبرٌل  .2019وعن بلدان مجلس التعاون (التً تقع ضمن إقلٌم منطقة الشرق األوسط
وشمال أفرٌقٌا وأفغانستان وباكستان) فهناك اتجاه النخفاض معدل النمو بهذا اإلقلٌم بنحو ()%0.5
عن الوارد فً تقرٌر إبرٌل .2019
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