التقرير االقتصادي الشهري ،مكتب معالي وزير المالية
الملخص التنفيذي
يونيو 9102

ضمن متابعة التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،تناول هذا التقرٌر أحدث إصدارات الناتج المحلً
اإلجمالً لدولة الكوٌت للربع األول من عام  ،2019والصادرة من اإلدارة المركزٌة لإلحصاء،
وباألسعار الجارٌة ،والثابتة .وتم تقدٌر الناتج ،باألسعار الجارٌة ،لهذا الربع بحوالً ()10.33
ملٌون دٌنار ،مقارنة مع ( )10.021ملٌون دٌنار فً الربع األول من عام  ،2018أي بمعدل نمو
( .)%2.1فً حٌن وصل الناتج ،باألسعار الثابتة ،بالربع األول من عام  2019إلى ()10.048
ملٌون دٌنار ،مقابل ( )9.792ملٌون دٌنار فً الربع األول من عام  ،2018أي بمعدل نمو
(.)%2.6

وفً حالة تناول نمو القطاعات المختلفة ،المكونة للناتج المحلً اإلجمالً ،بٌن الربعٌن األول لعامً
 2018و ٌ ،2019الحظ أن أعلى معدل نمو ،باألسعار الجارٌة ،كان من حصة "المطاعم
والفنادق" ( ،)%13.2ثم "الخدمات األخرى" ( ،)%12ثم "الزراعة والصٌد" ( ،)%11.5ثم
"الخدمات الشخصٌة" (.)%10.5

أما على مستوى األسعار الجارٌة فقد وصلت معدالت النمو ،خالل الفترة المذكورة إلى)%14.7( :
لقطاع "الخدمات األخرى" ،و"المطاعم والفنادق" ( ،)%13.3ثم "الصناعة التحوٌلٌة" (،)%10.2
و"الخدمات الشخصٌة" (.)%10.4

ولع ّل أهم ما ٌمكن مالحظته من سلوك هذه المعدالت ،القطاعٌة ،هو أن تص ّدر معدل النمو المرتفع،
سواء باألسعار الجارٌة أو الثابتة ،لم ٌكن من حصة القطاعات المرتبطة برإٌة الكوٌت :2035
"الوساطة المالٌة" ،و"النقل والتخزٌن" .حٌث لم ٌتجاوز معدل نمو الوساطة المالٌة (المركز المالً)
( )%5.1باألسعار الجارٌة ،و( )%3.9باألسعار الثابتة .أما فً حالة قطاع "النقل والتخزٌن"
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(المركز التجاري) ،فلم ٌتجاوز معدل النمو ( )%0.1باألسعار الجارٌة ،و( )%-2.8باألسعار
الثابتة .وهو األمر الذي ٌستدعً اهتمام خاص.

كما ٌالحظ تحقٌق قطاع "االتصاالت" لمعدل نمو سالب بالسعرٌن الجاري والثابت ()%-27
و( ،)%-23.7تباعاً .وهو نفس االتجاه من معدل النمو السالب بٌن الربعٌن الرابع ،من عامً
 2017و )%-13.5( :2018باألسعار الجارٌة ،و( )%-17.4باألسعار الثابتة .حسب إحصاءات
اإلدارة المركزٌة لإلحصاء .األمر الذي ٌستحق المتابعة ،أٌضاً.
وتناولت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،أٌضاً ،تطور عدد من المإشرات النقدٌة (ماٌو – إبرٌل
 ،)2019والصادرة بداٌة شهر ٌولٌو  2019من بنك الكوٌت المركزي .وشهد العرض النقدي
انخفاضاً ،طفٌفاً ،بٌن الشهرٌن المذكورٌن ( ،)%0.02وهو أمر جٌّد ألغراض التحكم بمعدل
التضخم .مع انخفاض طفٌف ،أٌضاً ،فً ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلٌة ( ،)%2.0فً حٌن
ارتفعت الودائع الحكومٌة بالعملة المحلٌة ( .)%14.7مع انخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملة
األجنبٌة ( .)%5.9وهو األمر الذي ٌشٌر لتحسن وضع السٌولة الحكومٌة ،وتقلٌل دولرة الودائع
لصالح العملة المحلٌة.

أما فٌما ٌخص االئتمان المحلً فقد ارتفع بٌن إبرٌل وماٌو  2019بحوالً ( )448ملٌون دٌنار
( ،)%17.3وهو أمر إٌجابً ٌعكس توفٌر المزٌد من السٌولة لتموٌل أنشطة القطاع الخاص.
وشهدت ثمانٌة قطاعات ائتمانٌة (من مجموع عشرة قطاعات واردة باإلحصاءات الخاصة ببنك
الكوٌت المركزي) ارتفاعا ً (ارتفع على سبٌل المثال االئتمان الممنوح للقطاع الصناعً بحوالً 29
ملٌون دٌنار ،والمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة  81ملٌون دٌنار ،والعقار  204ملٌون دٌنار).

أما اإلصدارات الجدٌدة من السندات والتورق لبنك الكوٌت المركزي ،فقد انخفضت من ()680
ملٌون دٌنار إلى ( )240ملٌون دٌنار .مع تباٌن فً موجودات البنك بنسبة ( .)%1فً حٌن اتسمت
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أسعار الفائدة على الودائع بالدٌنار ،باالستقرار عند مختلف اآلجال :شهر ،وثالثة أشهر ،وستة
أشهر ،وسنة.

أما فً مجال سوق األوراق المالٌة فقد انعكس ترقٌة بورصة الكوٌت ضمن األسواق الناشئة
المشمولة بمإشرات "مورجان ستانلً" إٌجابٌا ً على أداء المإشرات الثالث للسوق ،حٌث تم اإلقفال
نهاٌة ٌونٌو بوضع أفضل من نهاٌة ماٌو  .2019وحققت البورصة مكاسب خالل شهر ٌونٌو بلغت
( )564ملٌون دٌنار ،مع وصول القٌمة السوقٌة نهاٌة الشهر المذكور إلى ( )33ملٌار دٌنار وبنحو
( )%1.7عن ماٌو  .2019وارتفع مإشر السوق األول بحوالً ( ،)%2.1والسوق الرئٌسً
بحوالً ( ،)%0.63والعام ( )%1.8تقرٌباً .مع أولوٌة "كمٌة" لقطاع البنوك ،والخدمات المالٌة،
وأولوٌة "قٌمٌة" للبنوك ،والخدمات المالٌة ،أٌضاً ،وأولوٌة فً "عدد الصفقات" للبنوك ،والخدمات
المالٌة ،أٌضاً.

أما أسعار الصرف فقد شهد سعر صرف الدٌنار ،خالل شهر ٌونٌو  ،2019مقابل الدوالر
األمرٌكً انخفاضا ً بنسبة ( ،)%0.22مقابل الٌورو ارتفاعا ً بنسبة ( )%1ومقابل االسترلٌنً
ارتفاعا ً (.)%1

ثم انتقلت التطورات االقتصادٌة المحلٌة لتطور الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن خالل شهر ماٌو
 .2019حٌث أشارت التطورات الشهرٌة ،إبرٌل -ماٌو  ،2019إلى ارتفاع الرقم القٌاسً اإلجمالً
ألسعار المستهلكٌن بنحو ( ،)%0.18مع تركز االرتفاع فً "االتصاالت" ( ،)%1.31و"األغذٌة
والمشروبات" ( .)%0.65مع انخفاض فً "الصحة" ( ،)%0.37-و"النقل" ( .)%0.17-أما
على المستوى السنوي ،ماٌو  – 2018ماٌو  ،2019فقد ارتفع الرقم اإلجمالً بنحو (.)%0.8
مع تركز االرتفاعات فً "االتصاالت" ( ،)%5.37ثم "الصحة" ( .)%2.28مع انخفاض فً
حالة "خدمات السكن" ( ،)%0.52-و"السلع والخدمات المتنوعة" (.)%0.19-
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ثم انتقل التقرٌر إلى التطورات النفطٌة .وهنا أشار تقرٌر أوبكٌ ،ونٌو  ،2019إلى انخفاض حا ّد
بسعر برمٌل النفط مقارنة مع ماٌو من نفس العام (بحدود  7دوالرات للبرمٌل) بسبب تواضع
معدالت النمو وانخفاض الطلب ،واستمرار القلق بشؤن السٌاسة التجارٌة الدولٌة؟ .ووصل سعر
نفط الكوٌت المص ّدر ،خالل شهر ٌونٌو  2019إلى ( )62.58دوالر /برمٌل مقارنة مع ()70.07
دوالر /برمٌل فً ماٌو من نفس العام ،أي بانخفاض ( )7.49دوالر /برمٌل .فً حٌن وصل
اإلنتاج النفطً للدولة ،خالل شهر ٌونٌو إلى ( )2.690ملٌون برمٌلٌ /وم ،مقارنة مع ()2.710
ملٌون برمٌلٌ /وم .فً شهر ماٌو السابق ،أي بانخفاض قدره ( )20ألف برمٌلٌ /وم .علما ً بؤن
منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط المستقلة ) (OPEC+قد توصلت التفاق لتمدٌد فترة خفض
مستوى اإلنتاج بنحو ( )1.2ملٌون برمٌلٌ /وم ،لغاٌة تسعة أشهر تنتهً فً مارس  .2020كما
تمت اإلشارة بعد ذلك لتطورات معدالت النمو العالمٌة وتعدٌالتها لشهر ٌونٌو  ،2019وكذلك
تطورات تقدٌرات العرض والطلب العالمً على النفط .باإلضافة إلى تطور عدد الح ّفارات دولٌاً،
وداخل منظمة أوبك ،وخارجها .مع ارتفاع اإلنتاج األمرٌكً من النفط الخام ،خالل شهر ماٌو
 ،2019لٌصل إلى ( )12.235ملٌون برمٌلٌ /وم مقارنة مع ( )10.464ملٌون برمٌلٌ /وم فً
ماٌو .2018
وأشارت التطورات النفطٌة ،اعتماداً على آخر نشرات "مٌس  "MEESالنفطٌة ،إلى أن سٌاسة
خفض اإلنتاج للتؤثٌر على السعر ،رغم أهمٌتها ،إال ّ أن ظهور منافسٌن جدد فً اإلنتاج خارج أوبك
قد ساهم فً حصر تؤثٌر أوبك على خفض السعر فً ( ،)%37والباقً العتبارات أخرى أهمها
دور الدول المستقلة .كما أن هناك عوامل أخرى بدأت بالتؤثٌر مثل أسعار الصرف ،والحرب
التجارٌة .وتركز استراتٌجٌة أوبك حالٌا ً على "تجفٌف" المخزون النفطً فً الدول المستهلكة.

أما الوضع النفطً اإلٌرانً ،فقد انخفض استٌراد النفط اإلٌرانً من قبل الدول المستوردة ،خالل
شهر ماٌو  ،2019بحٌث وصل النفط المستورد إلى ( )418ألف برمٌلٌ /وم .وبقٌت الصٌن كؤكبر
مستورد ( 253ملٌون برمٌلٌ /وم ،ماٌو  )2019وبانخفاض عن وارداتها خالل شهر إبرٌل البالغة
( )787ملٌون برمٌلٌ /وم .أما الهند ،ثانً أكبر مستورد للنفط اإلٌرانً ،فقط هبط االستٌراد من
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( )343إلى ( )132ملٌون برمٌلٌ /وم بٌن شهري إبرٌل وماٌو  .2019أما تقدٌرات "روٌتر"
فتشٌر إلى وصول صادرات النفط اإلٌرانً إلى ( )300ألف برمٌلٌ /وم .وتقدر "وكالة الطاقة
الدولٌة  "IEAوصول "المخزون العائم" ،على ظهر ناقالت النفط ،إلى ( )15ملٌون برمٌل.

ثم ٌنتقل التقرٌر إلى التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة .وٌهتم هنا باإلشارة إلى أهم نتائج تقرٌر المادة
الرابعة لصندوق النقد الدولً الخاصة بسلطنة عُمان .وأشار التقرٌر إلى أنه رغم ظهور عالقات
تحسن فً أداء االقتصاد العُمانً فً مجال عجز الموازنة ،وقٌادة القطاع الخاص ،والتنوٌع ،إال ّ أن
مواطن الضعف الزالت مستمرة فً مجال تنامً ال ّدٌن العام ،وتؤخر إصالحات المالٌة العامة،
وارتفاع عالوات المخاطر السٌادٌة .وفً الجانب اإلٌجابً من التطور االقتصادي ارتفع معدل
النمو غٌر النفطً ،عام  ،2018إلى ( )%1.5مقارنة مع ( )%0.5عام  .2017وتحسن رصٌد
عجز الموازنة لٌصل إلى ( )%9من الناتج عام  ،2018مقارنة مع ( )%13.9عام  .2017ومن
الجانب السلبً ارتفع إجمالً ال ّدٌن العام بنسبة ( )%7من الناتج عام  ،2018لٌصل إلى
(.)%53.5

كما أشارت التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة إلى التطورات الخاصة باقتصاد إمارة دبً باالعتماد
على "مإشر التعقب االقتصادي  "Economy Trackerلإلمارة ،الخاص بشهر ٌونٌو .2019
لٌصل المإشر إلى (( )58.4أعلى من ٌ 50عتبر تطور إٌجابً ،وأقل من ٌ 50عتبر تطور سلبً).
وهو أعلى مستوى للمإشر منذ ٌناٌر  .2019وسجلت أغلب المنشآت المشمولة ارتفاعا ً فً النشاط
اإلنتاجً .ورغم تسجٌل حوالً ( )%50من المنشآت ارتفاع عدد الطلبات على منتجاتهم ،إال أن
( )%2فقط سجلوا ارتفاعا ً بعدد العاملٌن .كما أن أغلب المنشآت الزالت تعرض خصومات سعرٌة
بهدف تقوٌة وضعها التنافسً مع بقٌة المنشآت األجنبٌة .كما ارتفعت قٌمة المإشر الخاص بقطاع
تجارة الجملة والتجزئة ( )59.9خالل شهر ٌونٌو  ،2019ونفس االتجاه لقطاع السٌاحة (.)58.9
وكذلك الحال مع قطاع التشٌٌد (.)54.6

5

ثم انتقل التقرٌر ،أخٌراً لإلشارة ألهم التطورات االقتصادٌة العالمٌة .وبدأ باإلشارة إلى أهم نتائج
"تقرٌر االستثمار العالمً" لعام  ،2019والذي ٌتضمن المتابعة السنوٌة ألوضاع االستثمار األجنبً
المباشر .وتوضح نتائج التقرٌر ،الصادر من مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ،بؤن إجمالً
"تدفقات االستثمار األجنبً المباشر" وصلت عام  2018إلى ( )1.297ترٌلٌون دوالر على
مستوى العالم ،وهً أقل بنحو ( )%13عن التدفقات السائدة عام  .2017وتركزت أغلب هذه
التدفقات فً البلدان النامٌة ،عام  ،2018والبالغة ( )706ملٌار دوالر ،ثم المتقدمة ( )557ملٌار
دوالر ،ثم اآلسٌوٌة ( )512ملٌار دوالر ،ثم أمرٌكا الشمالٌة ( )291ملٌار دوالر ،ثم أمرٌكا
الالتٌنٌة ( )147ملٌار دوالر ،ثم أفرٌقٌا ( )46ملٌار دوالر ،ثم االقتصادات طور التحوّ ل ()34
ملٌار دوالر.

أما على مستوى دولة الكوٌت وبلدان مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة ،فتشٌر معلومات التقرٌر
إلى أن "رصٌد" االستثمار األجنبً المباشر لعام  ،2018للدولة قد وصل إلى ( )14742ملٌون
دوالر ،والذي ٌمثل ( )%10من الناتج المحلً اإلجمالً لنفس العام .أما "تدفق" هذا االستثمار
للداخل فقد بلغ ،عام  )346( ،2018ملٌون دوالر (والذي ٌمثل حوالً  %1من تكوٌن رأس المال
الثابت ،او االستثمار الثابت) .وقد عرض التقرٌر أشكاالً ملخصة ألوضاع دولة الكوٌت بالمقارنة
مع بلدان مجلس التعاون .مع عرض ألهم معالم االستثمار األجنبً المباشر لعام  ،2018وتوزٌع
االستثمارات قطاعٌاً.

ثم انتقل التقرٌر ،ضمن التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،إلى آخر تطورات االقتصاد األمرٌكً،
واالتحاد األوروبً ،حٌث أشار آخر تقدٌر (التقدٌر الثالث) لنمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً
للوالٌات المتحدة للربع األول من عام  ،2019إلى وصول هذا النمو إلى ( )%3.1مقارنة بنحو
( )%2.2فً الربع الرابع من عام .2018
كما تطرق لمعدل التضخم للمناطق الحضرٌة ،والمع ّدل موسمٌاً ،لشهر ٌونٌو  .2019حٌث ارتفع
الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن بحوالً ( .)%0.1أما معدل البطالة فقد وصل إلى ()%3.7
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بالمناطق الحضرٌة األمرٌكٌة .وتركزت أهم مكاسب التشغٌل فً خدمات األعمال والخدمات
المهنٌة ،والرعاٌة الصحٌة ،والنقل والتخزٌن.

وفً حالة االتحاد األوروبً ،أشار التقرٌر إلى تحقٌق الحساب الجاري للمجموعة األوروبٌة
) (EU28كفائض فً الربع األول من عام  2019بلغ ( )40.5ملٌار ٌورو ( %10من الناتج)
وبارتفاع ( )0.3ملٌار ٌورو عن الربع الرابع من عام .2018

فً حٌن ق ّدر مكتب اإلحصاء األوروبً معدل التضخم خالل شهر ٌونٌو  2019بحوالً ()%1.2
والذي ٌعتبر مستقراً مقارنة مع شهر ماٌو السابق .أما فً حالة معدل البطالة فً منطقة الٌورو فقد
وصل إلى ( )%7.5خالل شهر ماٌو  ،2019مقارنة مع ( )%7.9السائد فً شهر إبرٌل السابق.
مع تركز أقل معدل بطالة فً جمهورٌة الجٌك ( ،)%2.2وألمانٌا ( ،)%3.1وأكبر معدل فً
الٌونان (.)%18.11
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