التقرٌر االقتصادي الشهري ،مكتب معالً وزٌر المالٌة
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مقدمة
اهتم تقرٌر شهر ٌولٌو  2019بالعدٌد من التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،والتً شملت تقرٌر وحدة
البحوث االقتصادٌة فً مجلة "االكونومست" البرٌطانٌة عن االقتصاد الكوٌتً ،والذي أشار إلى عدد
من أهم مؤشرات االقتصاد الكوٌتً .ثم تطور السوق العقاري فً الربع الثانً لعام  .2019وكذلك
تطور مٌزان المدفوعات الكوٌتً ،ومكوناته ،للربع األول من نفس العام .ثم اإلشارة إلى نتائج
تقرٌر وكالة التصنٌف االئتمانً "ستاندرد آند بورز" عن االقتصاد الكوٌتً واستمرار درجة
التصنٌف االئتمانً ،والنظرة لآلفاق المستقبلٌة .بعد ذلك تمت اإلشارة إلى تقرٌر "االستقرار المالً"
الصادر من بنك الكوٌت المركزي لعام  .2018ثم انتقل االهتمام لعرض سلوك سعر صرف
الدٌنار أمام أهم العمبلت الدولٌة خبلل شهر ٌولٌو ،وتطور عدد من المؤشرات النقدٌة ،وسلوك
سوق األوراق المالٌة .ثم عرض تطورات التضخم والتطورات النفطٌة.
ثم انتقل االهتمام للتطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة من خبلل اإلشارة ألوضاع المٌزانٌة العامة للمملكة
العربٌة السعودٌة للربع الثانً من عام  ،2019وآفاق االقتصاد الخلٌجً الخاصة ببنك الكوٌت
الوطنً.
ثم تم عرض آخر تطورات االقتصاد الدولً من خبلل عبلقة الصٌن باالقتصاد العالمً ،وتطور
عدد من مؤشرات االقتصاد األمرٌكً ،واالتحاد األوروبً ،وأهم ما جاء فً تحدٌث تقرٌر صندوق
النقد الدولً عن آفاق االقتصاد العالمً ،والمح َّدث فً ٌولٌو .2019

أوالا :التطورات االقتصادٌة المحلٌة
 1.1تقرٌر وحدة البحوث االقتصادٌة عن دولة الكوٌت
صدددر عددن هددذد الوحدددة ،بداٌددة شددهر أ سددطس  ،2019تقرٌددراي ٌتضددمن تقٌٌم دا ي لؤلوضدداع السٌاسددٌة
واالقتصادٌة .وسنركز هنا على اإلشارة للموضوعات االقتصادٌة التً تضمنها التقرٌر .ففً مجال
السٌاسدددة المالٌدددة ٌ ،عتقدددد التقرٌدددر بدددان أسدددعار الدددنفط السدددائدة فدددً عدددام  ،2018كمتوسدددط )71.1
دوالر/برمٌددل والتددً نددتج عنهددا خفضددا ي بعجددز المٌزانٌددة لٌصددل إلددى  %0.4مددن الندداتج المحلددً
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اإلجمددالً) ،سددوف تخفددض ،أي األسددعار ،عددام  ،2019إلددى  )67.7دوالر /برمٌددل ،األمددر الددذي
سٌو ّسددع العجددز كنسددبة مددن الندداتج لٌصددل إلددى  .)%3.4أمددا بخصددوي ضددرٌبة األعمددال بمعدددل
 )%10فبلزالدت علددى الددرف ،اعتقداداي بانهددا سددتقلل المٌدزة التنافسددٌة لدولددة الكوٌدت مقارنددة مددع دول
الجوار.
وٌعتقد التقرٌر بان إجراءات تعبئة اإلٌرادات ،مثل ضرٌبة القٌمة المضافة  )%5عام ،2021
وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌةٌ ،مكن أن ٌساهم فً تقلٌل العجز .وعلٌه ،فإن العجز،
عام ٌ ،2021/2020مكن أن ٌقل من  )%7.8من الناتج إلى  )%1.9عام .2023/2022
على أن تتحول حالة العجز إلى فائض عام  2024/2023لٌصل إلى  )%0.4من الناتج.
ووفقا ي لتقدٌرات التقرٌر فإن الصندوق السٌادي ٌتمتع باصول تزٌد على  )592ملٌار دوالر ،بإدارة
الهٌئة العامة لبلستثمار .كما أن رصٌد الدٌن العام الزال فً حدود  )%38.7من الناتج عام
 ،2018وٌتوقع أن ٌرتفع إلى  )%42.2من الناتج نهاٌة عام  .2019األمر الذي ٌوفر فسحة،
من وجهة نظر التقرٌر ،الحتواء صدمة نفطٌة أخرى باسعار النفط.
أما فٌما ٌتعلق بالسٌاسة النقدٌة فبلزالت هذد السٌاسة تتبع سعر الفائدة المحدد من االحتٌاطً
الفٌدرالً حٌث تهٌمن حصة الدوالر على حصي بقٌة العمبلت فً السلة الخاصة بتحدٌد سعر
صرف الدٌنار) .وٌتوقع التقرٌر استمرار هذا الربط .علما ي بان بنك الكوٌت المركزي استمر بتحدٌد
سعر الخصم عند  ،)%3ر م خفض االحتٌاطً الفٌدرالً هذا السعر بنحو  25نقطة فً ٌولٌو
 ،2019مع توقع أن ٌقوم البنك المركزي بالخفض عام .2020
وبقدر تعلق األمر بمعدل النمو فبلزال القطاع النفطً ٌمثل أكثر من  )%50من الناتج المحلً
اإلجمالً .كما أن االتفاق إلعادة اإلنتاج النفطً فً المنطقة المقسومة مع المملكة العربٌة السعودٌة
سوف لن ٌبدأ بالتاثٌر قبل إبرٌل  2020بسبب التزامات الدولة بحصي خفض اإلنتاج النفطً
ضمن منظمة أوبك .علما ي بان معدل النمو الحقٌقً وصل عام  2018إلى  )%1.2أنظر التقرٌر
االقتصادي لمكتب الوزٌر ،عدد ٌونٌو  ،)2019وأن تقرٌر وحدة البحوث االقتصادٌة ٌعتقد بارتفاع
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هذا المعدل إلى  )%2.4عام  2019وإلى  )%2.7عام  ،2020بعدما ٌتم التوقف بالعمل بنظام
حصي أوبك فً النصف الثانً من عام  .2020وبعد االنتهاء من تنفٌذ مشروعات البنٌة
األساسٌة سٌرتفع معدل النمو ،كمتوسط ،إلى  )%3.2خبلل الفترة .)2023 – 2021
ور م دفع الحكومة بهدف التنوٌع إال ّ أن نصٌب القطاع النفطً من االستثمارات الزال قوٌاي ،خبلل
فترة التنبؤ فً التقرٌر  .)2023 – 2019وٌتجسد الهدف الرئٌسً من هذد االستثمارات فً رفع
طاقة التكرٌر ،من خبلل محطة الزور  16ملٌار دوالر) ،وبطاقة  )615ألف برمٌلٌ /وم.
باإلضافة إلى مشروع الطاقة النظٌفة  12ملٌار دوالر) .وٌتوقع التقرٌر أن ٌبدأ العمل بكبل
المشروعٌن عام  ،2020بعد سلسلة من التاخٌرات.
ونظراي للمص ّدات المالٌة الضخمة للدولة ،تمتلك الدولة القدرة على دعم اإلنفاق االستثماري ،األمر
الذي سٌدعم النمو

ٌر النفطً .إال ّ أن التقرٌر ٌحري على أهمٌة تعاون السلطتٌن التنفٌذٌة

والتشرٌعٌة ،وأهمٌة التخلي من الروتٌن الحكومً ،وذلك لتحفٌز مشروعات الشراكة ،من جهة،
وإزالة العوائق أمام المستثمرٌن .وعلٌه ،فإن التقرٌر ٌشٌر إلى محدودٌة الفري االستثمارٌة خارج
القطاع النفطً خبلل الفترة .2023 – 2019
أما عن سلوك معدل التضخم ،فٌعتقد التقرٌر بان هذا المعدل سٌتجه لبلرتفاع البطًء لٌصل إلى
 )%0.9مقارنة مع  )%0.6عام  .2018وذلك بسبب انتعاش النمو االئتمانً خبلل النصف
الثانً من عام  .2019وأن انخفاض أسعار السلع ٌر النفطٌة ،خاصة أسعار األ ذٌة ،عالمٌاي،
سٌعوّ ض التاثٌر السلبً للنمو االئتمانً على التضخم عام  .2019مع احتمال ارتفاع التضخم عام
 2020إلى  )%1.7بسبب عودة أسعار األ ذٌة العالمٌة لبلرتفاع ارتفاع التضخم المستورد).
ولٌصل المعدل إلى  )%3.8عام  2021عند تطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة عام  .2021كما أن
هناك عامل آخر سٌؤثر على معدل التضخم وهو احتمال انتعاش سوق المساكن خبلل نهاٌة فترة
التنبؤ ،وانتعاش الطلب التدرٌجً المحلً .إال ّ أن ارتفاع قٌمة الدٌنار المتوقعة مقابل الدوالر،
والٌورو ،ستساعد فً كبح تكلفة الواردات .األمر الذي سٌساهم فً خفض معدل التضخم ،عام
 ،2023 – 2022لٌصل كمتوسط سنوي ،إلى  .)%3.3علما ي بان التقرٌر ٌتوقع أن ٌرتفع سعر
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صرف الدٌنار لٌصل ،كمتوسط ،إلى  )0.277فلس مقابل الدوالر عام  ،2023وبارتفاع عن
 )0.304فلس فً النصف األول من  .2019وذلك ناتج عن الضعف التدرٌجً للدوالر.
وأخٌرايٌ ،رى التقرٌ ر بان القطاع الخارجً الزال ٌعتمد على النفط ومنتجاته وسٌسدتمر هدذا الوضدع
خدددبلل الفتدددرة  . 2023 – 2019وأن فدددائض الحسددداب التجددداري سدددٌخفض ،عدددام  ،2019إلدددى
 )% 26.4من الناتج بسبب االلتزام بخفض اإلنتاج النفطً ،مع احتمدال خفدض آخدر بالفدائض عدام
 %23.7 2020مددن النددداتج) بسدددبب انخفددداض آخدددر باسددعار الدددنفط ،لٌعدددود إلدددى االسدددتقرار عندددد
 )%26.1من الناتج ،كمتوسط ،خبلل الفترة  .)2023 – 2021مع توقع أن ٌساهم عجز حساب
الخدددمات فددً اسددتمرار الحسدداب ٌددر التجدداري فددً حالددة عجددز خددبلل  ،)2023 – 2019ر ددم
االرتفاع فً تدفقات الدخل فً الحساب األساسً بسبب التعوٌضات من العراق باإلضافة إلدى مبلد
 270ملٌون دٌنار مستلمة فً ٌولٌو  .2019مع احتمال ارتفاع التحوٌبلت ولكن بمعددل أقدل بفعدل
الدفع بسٌاسة التكوٌت) .ومع ذلك سٌبقى الحساب الثانوي /حالة عجز  )%9من الناتج خبلل الفترة
 .)2023 – 2019وٌتوقع التقرٌر أن ٌتقلي فائض الحساب الجداري مدن  )%16.5مدن النداتج
عام  ،2018إلى  )%8.9من النداتج عدام  2019بسدبب تقلدي فدائض الحسداب التجداري .إالّ أن
تحسن اإلنتاج النفطً ،خدبلل فتدرة التنبدؤ ،جنبدا ي إلدى جندب مدع تحسدن أسدعار الدنفط عدام – 2020
 )2021سٌسدداهم فددً فددائض حسدداب جدداري ٌبل د  ،بالمتوسددط )%13.5 ،مددن الندداتج خددبلل الفتددرة
.)2023 – 2021
 2.1تقرٌر االستقرار المالً
صدر عن بنك الكوٌت المركزيٌ ،ولٌو  ،2019تقرٌر االستقرار المالً السابع لدولة الكوٌت عن
عام  .2018وٌمثل هذا التقرٌر أحد أشكال اإلفصاح عن وضع هذا النوع من االستقرار ،ومن
خبلل اإلحصاءات الموثوقة .وٌتضمن التقرٌر خمسة فصول :دور الوساطة المالٌة للبنوك ،وتقٌٌم
المخاطر ،وربحٌة الجهاز المصرفً ،وأهم تطورات األسواق المحلٌة ،وأخٌراي نظم تسوٌة
المدفوعات المالٌة بالدولة.
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وفً مجال الوساطة المالٌة شهدت األصول المصرفٌة نمواي بنحو  )%43عام  2018بفعل نمو
االئتمان للقطاع الخاي .وقادت القروض الشخصٌة نمو االئتمان المصرفً  ،)%7.8حسب
األرصدة ،مع تعافً نمو االئتمان العقاري فً نهاٌة عام  ،%0.7 2018مقارنة مع  %4.4عام
 .) 2017وكان لعدم تجدٌد قانون الدٌن العام ،المنتهٌة صبلحٌته بنهاٌة عام  ،2017األثر فً
تراجع نمو االستثمارات المصرفٌة .وكنتٌجة لذلك أصبحت البنوك ثالث أكبر متلقً للقروض،
خبلل عام  ،2018وكذلك ارتفعت استثمارات البنوك المحلٌة فً الدخل الثابت الخلٌجً كبدٌل عن
االستثمارات فً الدخل الثابت المحلً ،بسبب عدم تجدٌد القانون المذكور) .واتجهت الودائع
المصرفٌة نحو التباطؤ بالنمو  ،)%2.4وتراجعت الودائع من الخارج بنسبة  .)%1.7ور م
ذلك فإن المتاح للتموٌل الزال مستقراي  %66من مجموع الودائع هً ودائع ألجل).
ثم ٌتناول التقرٌر موضوع المخاطر االئتمانٌة ،حٌث تطورت جودة األصول تطوراي ملموسا ي خبلل
السنوات الماضٌة ،ووصل معدل القروض المتعثرة إلى أقل نسبة من إجمالً القروض )%1.6
مقابل  )%1.3على مستوى النشاط المصرفً المحلً .وتعتبر هذد النسبة أقل من تلك المحققة قبل
األزمة المالٌة 2008 ،وصلت النسبة عام  2009إلى  .)%11.5وٌعود ذلك أساسا ي إلى ارتفاع
نسبة القروض المتعثرة المخصصات المتوفرة للقروض المتعثرة) والتً وصلت إلى )%254
مقابل  )%367.6على مستوى النشاط المصرفً المحلً .أما عن توزٌع القروض المتعثرة إلى
انخفاضها فً أنشطة التجارة ،والصناعة ،والعقار ،والتشٌٌد.
وفٌما ٌتعلق بالربحٌة فقد ارتفع صافً أرباح البنوك المجمعة لٌصل إلى  )%18عام 2018
بالمقارنة مع  )%9عام  .2017وساهم فً ذلك إٌرادات الفوائد ،مع انخفاض معدل التكلفة/الدخل.
كما استمرت قدرة البنوك المحلٌة على امتصاي واستٌعاب الخسائر ،من خبلل وصول معدل كفاٌة
رأس المال إلى  )%18.3أعلى من النسبة المطلوبة والبالغة .)%13
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أما فٌما ٌتعلق بتطورات أسواق النقد ،والبورصة ،فقد ح ّدد بنك الكوٌت المركزي سعر الخصم عند
 ،)%3نفس المستوى السائد عام  ،2010ولم ٌرتبط بسعر خصم االحتٌاطً الفٌدرالً ،وبالشكل
الذي ٌعكس االستقبللٌة النسبٌة للسٌاسة النقدٌة بالدولة ،وذلك بسبب ربط الدٌنار بسلة من العمبلت،
من بٌنها الدوالر األمرٌكً.
كما أن رصٌد الدٌن العام قد انخفض إلى  )3.5ملٌار دٌنار عام  ،2018لعدم إصدار سندات دٌن
حكومٌة منذ أكتوبر  ،2017بفعل انتهاء أجل قانون الدٌن العام وعدم تجدٌدد لغاٌة تارٌخه .وقد شهد
الدٌنار ،خبلل عام  ،2018تراجعا ي أمام الدوالر األمرٌكً بنسبة  ،)%0.5وأمام الٌن الٌابانً
بنسبة  .)%2.6مع االرتفاع أمام الجنٌه بنحو  ،)%0.5وأمام الٌورو بنسبة  .)%3.6األمر
الذي ٌعكس وضع هذد العمبلت أمام الدوالر.
وسجّ لت بورصة الكوٌت أرباحاي ،عام  ،2018مع إقفال مؤشر السوق العام بارباح بلغت ،)%5.2
ومؤشر السوق األول بارباح  ،)%9.9مع خسائر فً المؤشر الرئٌسً الشركات الصغٌرة
والمتوسطة) بنسبة  .)%1.9مع أداء أفضل لقطاع البنوك .وشهد عام  2018دخول البورصة
ضمن "مؤشر فوتسً"  FTSEلؤلسواق الناشئة .وبعد ثبلث سنوات من الركود فً سوق العقار،
شهد عام  2018نمواي بالسوق بل

 )%51.5فً قٌمة المبٌعات.

وأخٌراي تطرق تقرٌر االستقرار المالً إلى نظم المدفوعات والتسوٌات ،والتً شهدت تطوراي ،وعلى
شكل :أجهزة الصرف اآللً ،ونقاط البٌع ،والبوابة اإللكترونٌة لشركة الخدمات المصرفٌة اآللٌة
المشتركة بوابة كً نت) .وقد نمت قٌمة المعامبلت بهذد األشكال الثبلث للتسوٌات ،خبلل عام
 ،2018بنحو  )%2.6و  )%14.3و  ،)%58.1تباعاي .وتمثل المعامبلت اإللكترونٌة حوالً
 )%98.5من إجمالً المعامبلت اإللكترونٌة  +الورقٌة) .كما ارتفع عدد أجهزة الصرف اآللً
بحوالً  ،)%13.1وكذلك أجهزة نقاط البٌع بحوالً  ،)%16.6عام  .2018باإلضافة إلى
ارتفاع عدد الفروع المصرفٌة لٌصل إلى  )425لنفس العام.
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 3.1تطورات أسعار صرف الدٌنار أمام أهم العمالت
وصل أعلى سعر صرف للدٌنار الكوٌتً مقابل الدوالر األمرٌكً ،خبلل شهر ٌولٌو  ،2019إلى
 )304.5فلس ،وأقل سعر إلى  )303.25فلس .علما ي بان السعر وصل بداٌة الشهر إلى
 )303.25فلس ،وآخر الشهر إلى  )304.05فلس أي بارتفاع بل

 .)%0.26وٌوضح

الشكل  )1سلوك هذا السعر خبلل الشهر المذكور.
شكل  :)1سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌولٌو 9112

أما سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الٌورو ،فقد وصل إلى أعلى سعر خبلل شهر ٌولٌو 2019
والبال

 )344.204فلس ،وأقل سعر  )338.316فلس .علما ي بان السعر وصل بداٌة الشهر إلى

 )344.204فلس ،وآخر الشهر إلى  )339.153فلس ،أي بنسبة انخفاض بلغت .)%1.46-
وٌوضح الشكل  )2سلوك هذا السعر خبلل الشهر المذكور.
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شكل  :)9سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌولٌو 9112

واتجه سعر صرف الدٌنار الكوٌتً مقابل الجنٌه االسترلٌنً إلى أعلى مستوى خبلل شهر ٌولٌو
 ،2019والبال

 )385.082فلس ،وأقل سعر  )369.618فلس .علما ي بان السعر وصل بداٌة

الشهر إلى  )385.082فلس ،وآخر الشهر  )369.558فلس ،وبنسبة انخفاض .)%4.0-
وٌوضح الشكل  )3سلوك هذا السعر خبلل الشهر المذكور.
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شكل  :)3سعر صرف الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً – ٌولٌو 9112

 4.1التطورات النقدٌة
كما ٌوضح الجدول  )1فقد شهد العرض النقدي ) (M2ارتفاعا ي طفٌفاي ،بٌن شهري ماٌو وٌونٌو
 ،2019بنسبة  .)%1.9باإلضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاي بالعملة المحلٌة فً البنوك
بداخل الدولة بنسبة  ،)%2.5وهو أمر مشجّ ع .باإلضافة إلى ارتفاع ودائع هذا القطاع بالعملة
األجنبٌة ،أٌضاي ،وبنسبة  .)%9أما ودائع الحكومة لدى البنوك المحلٌة فقد شهدت انخفاضا ي بنسبة
.)%6.1
وبدأ بنك الكوٌت المركزي بإصدار حدٌث لبلحتٌاطً الرسمً ،ومكوناته .وٌظهر من الجدول ،)1
أٌضاي ،انخفاض طفٌف فً هذا االحتٌاطً بنسبة  )%3.7تعود النخفاض أحد مكونات االحتٌاطً،
وهو العملة والودائع بنفس النسبة .مع استقرار مكونات االحتٌاطً األخرى :الذهب النقدي ،ووضع
االحتٌاطً لدى صندوق النقد الدولً ،وحقوق السحب الخاصة.
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أما فٌما ٌتعلق بالتسهٌبلت االئتمانٌة فقد شهدت ارتفاعا ي ملحوظا ي  ،)%6.0األمر الذي ٌشٌر إلى
المزٌد من تموٌل عملٌات القطاع الخاي التشغٌلٌة .وتر ّكز االئتمان فً التشٌٌد  ،)%90والتجارة
 ،)%40والصناعة  ،)%34مع انخفاض االئتمان الموجه للنفط والغاز  ،)%59.3والخدمات
العامة  ،)%53.1والزراعة والصٌد .)%39.3
فً حٌن ارتفعت قٌم إصدار السندات والتورّ ق الجدٌد ،بٌن شهري ماٌو وٌونٌو  ،2019بنسبة
 )%104ألجل ثبلث أشهر ،وانخفض اإلصدار لمدة ستة أشهر بنسبة  ،)%63.1مع االستقرار
فً حالة األجل لسنة .باإلضافة إلى استقرار أسعار الفائدة على الودائع لمختلف اآلجال .أما
موجودات بنك الكوٌت المركزي فقد انخفضت بشكل طفٌف .)%3.6
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جدول  :)1أهم المؤشرات النقدٌة ،ماٌوٌ -ونٌو 2019
2019
البند

التغٌر النسبً
()%

ماٌو
(ملٌون دٌنار)
38242.3

ٌونٌو
(ملٌون دٌنار)
38999.6

1.9

ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلٌة ،لدى البنوك المحلٌة

36179.6

37114.9

2.5

ودائع القطاع الخاص بالعملة األجنبٌة ،لدى البنوك المحلٌة

2316.2

2526.9

9.0

ودائع الحكومة لدى البنوك المحلٌة

7365.4

6909.7

6.1

االحتٌاطٌات الرسمٌة*:

11951.5

11508.4

3.7

الذهب النقدي

31.7

31.7

0

وضع االحتٌاطً لدى صندوق النقد الدولً

141.1

141.1

0

حقوق السحب الخاصة

563.2

563.2

0

العملة والودائع

11215.5

10772.4

3.7

التسهٌالت االئتمانٌة:

3033.4

3217.9

6.0

التجارة

266.6

373.6

40.1

الصناعة

128.2

171.8

34.0

التشٌٌد

133.4

253.5

90.0

3.3

2.0

39.3

المؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة

167.8

135.9

19.0

التسهٌالت الخاصة

815.9

802.1

1.6

العقار

1106.4

1142.0

3.2

نفط وغاز

102.2

41.8

59.0

خدمات عامة

111.1

52.1

53.1

أخرى

198.5

243.2

22.5

العرض النقدي )(M2

الزراعة والصٌد

سندات البنك المركزي والتورق (اإلصدار الجدٌد):
 3أشهر

240.0

490.0

104.1

 6أشهر

760.0

280.0

63.1

 12شهر

28.0

28.0

0

11382.9

10968.3

3.6

إجمالً موجودات بنك المركزي
أسعار الفائدة على الودائع بالدٌنار ألجل:
شهر

2.750

2.750

0

 3أشهر

2.883

2.883

0

 6أشهر

3.008

3.008

0

 12شهر

3.133

3.133

0

* مؤشر نقدي جدٌد تمت إضافته حدٌثا ي من ِق َبل بنك الكوٌت المركزي.
المصدر :موقع بنك الكوٌت المركزي ،جداول متعددة.
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 5.1سوق األوراق المالٌة
ٌعتبر أداء شهر ٌولٌو  2019أدا يء ناجحاي ،حٌث أقفلت المؤشرات الثبلث بمكاسب .وسجّ ل مؤشر
السوق األول ارتفاعا ي ٌق ّدر بنحو  ،)%5.7والمؤشر الرئٌس بنحو  ،)%2.4والعام بحوالً
 .)%4.8وقد دعّم أداء هذد المؤشرات الثبلث أداء البنوك والشركات المسجّ لة بالبورصة المعلن
فعلٌاي .وقد حققت الشركات المعلنة  64شركة من إجمالً  )175أرباحا ي مق ّدرة بنحو )813.2
ملٌون دٌنار .وتفوق هذد األرباح نظٌرتها فً العام الماضً بحوالً  .)%9وٌوضح الشكل )4
أداء المؤشرات الثبلث خبلل شهر ٌولٌو  .2019علما ي بان مؤشر السوق األول أقفل عن
 )6,744.08نقطة ،والرئٌس عن  )4,881.61نقطة ،والعام عند  )6,116.66نقطة.
شكل  :)4تطور سعر إ بلق مؤشرات السوق الثبلث
ٌولٌو )9112

أما على المستوى القطاعً "كمٌاي" فقد هٌمنت قطاعات "الخدمات المالٌة" حٌث وصلت نسبة الكمٌة
إلى اإلجمالً إلى ٌ ،)%48.5لٌه قطاع "البنوك" بنسبة تق ّدر بنحو  ،)%27.9ثم العقار
 ،)%12.1واالتصاالت  ،)%3.4والصناعة  .)%6.6أما على مستوى "القٌمة" فقد تص ّدر
قطاع "البنوك"  )%58.9من إجمالً القٌمة ،ثم "الخدمات المالٌة"  ،)%19.7والبنوك
 ،)%9.9واالتصاالت .)%6.7
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 6.1معدل التضخم
وفقا ي لتقدٌرات األرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك ،ارتفع معدل التضخم بمعدل  ،)%0.53على
أساس شهري ،فً شهر ٌونٌو  ،2019وارتفع بمعدل  ،)%1.06على أساس سنوي .وتركزت
االرتفاعات على أساس شهري) ،فً النقل  ،)%3.64ثم الترفٌه والثقافة ،)%2.82
واالتصاالت  ،)%1.11والتعلٌم  ،)%1.08والصحة  .)%1.02أما على المستوى السنوي
فقد تركزت االرتفاعات فً :االتصاالت  ،)%5.41والنقل  ،)%4.50والترفٌه والثقافة
 ،)%3.79والتعلٌم  ،)%2.43والصحة  .)%2.35وٌوضح الجدول  )2سلوك التغٌرات
بمعدل التضخم بٌن شهري ماٌو ،وٌونٌو .2019
جدول  :)2األرقام القٌاسٌة ألسعار المستهلك ،ومعدالت التضخم
بٌن شهري ماٌو ،وٌونٌو )% 2019
المجموعات الرئٌسٌة

األوزان
weights

ٌونٌو
2018

ماٌو
2019

ٌونٌو
2019

نسبة التغٌر %
السنوٌة

الشهرٌة

1000.0

112.9

113.5

114.1

0.53

167.06

107.5

108.1

108.2

0.09

السجائر والتبغ

3.33

129.4

130.7

130.7

0.00

▲
▲
-

الكساء وملبوسات القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة
الصحة
النقل
االتصاالت

80.33

105.3

106.1

106.8

0.66

332.12
114.33
14.80
75.42
39.77
38.45

115.9
117.1
106.2
119.9
103.6
105.5

115.3
119.3
107.6
120.9
108.0
106.5

115.0
119.4
108.7
125.3
109.2
109.5

-0.26
0.08
1.02
3.64
1.11
2.82

41.86
34.15
58.38
832.94
667.88
500.82

119.2
121.0
107.9
114.0
111.5
112.8

120.8
120.9
107.2
114.6
112.6
114.1

122.1
121.9
108.0
115.3
113.7
115.5

1.08
0.83
0.75
0.61
0.98
1.23

▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

الرقم القٌاسً العام ألسعار المستهلك
األغذٌة والمشروبات

الترفٌهٌة والثقافٌة
التعلٌم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناء األغذٌة و المشروبات
باستثناء خدمات السكن
باستثناء األغذٌة و السكن
المصدر :اإلدارة المركزٌة لإلحصاء.
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1.06

▲
▲
▲

1.42

▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

0.65
1.00
-0.78
1.96
2.35
4.50
5.41
3.79
2.43
0.74
0.09
1.14
1.97
2.39

 7.1التطورات النفطٌة
وفقا ي لمصادر ٌر مباشرة ،والواردة بتقرٌر أوبك لشهر ٌولٌو  ،2019فإن إجمالً اإلنتاج النفطً
لمنظمة أوبك قد وصل إلى  )29.830ملٌون برمٌلٌ /وم فً شهر ٌونٌو  ،2019وبانخفاض قدرد
 )68ألف برمٌلٌ /وم عن الشهر السابق ،ماٌو .وتر ّكز أكبر إنتاج فً المملكة العربٌة السعودٌة
 )9.813ملٌون برمٌلٌ /وم ،ثم العراق  )4.718ملٌون برمٌلٌ /وم ،ثم اإلمارات )3.083
ملٌون برمٌلٌ /وم.

وتر ّكز االنخفاض فً كل من إٌران من  2.367إلى  2.225ملٌون

برمٌلٌ/وم بٌن شهري ماٌو وٌونٌو  ،)2019ثم لٌبٌا من  1.170إلى  1.113ملٌون برمٌلٌ/وم)،
ثم أنغوال من  1.474إلى  1.418ملٌون برمٌلٌ /وم) .مع ارتفاع إنتاج كل من نٌجٌرٌا من
 1.726إلى  1.855ملٌون برمٌلٌ /وم) ،والمملكة العربٌة السعودٌة من  9.687إلى 9.813
ملٌون برمٌلٌ /وم) .أما فً حالة دولة الكوٌت فقد انخفض إنتاجها النفطً خبلل شهر ٌونٌو لٌصل
إلى  )2.690ملٌون برمٌلٌ /وم بالمقارنة مع شهر ماٌو السابق البال

 )2.710ملٌون

برمٌلٌ/وم .وٌوضح الشكل  )5تطور اإلنتاج النفطً لدولة الكوٌت خبلل العام الماضً المنتهً
فً ٌونٌو .2019
شكل  :)5تطور االنتاج النفطً لدولة الكوٌت
ٌولٌو ٌ - 2018ونٌو 2019
ملٌون برمٌل ٌ /وم)
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أما فٌما ٌتعلق باألسعار فقد انخفض سعر سلّة أوبك انخفاضا ي شدٌداي بحوالً  )7دوالر /برمٌل ،أو
ما ٌعادل  ،)%10على أساس شهري .وذلك للشهر الثانً على التوالً ،ولٌصل السعر إلى
 )62.92دوالر /برمٌل ،وهو األقل منذ ٌناٌر  .2019وذلك فً ظل نمو اقتصادي عالمً
مضغوط ،وكذلك طلب متواضع عالمً على النفط .ومن ضمن العوامل األخرى النخفاض السعر
ه و عوامل صٌانة مصانع التكرٌر اآلسٌوٌة ،وضعف هوامش التكرٌر على األسعار النفطٌة .أما
فً حالة دولة الكوٌت فقط وصل سعر تصدٌر برمٌل النفط المص ّدر ،خبلل شهر ٌونٌو  ،2019إلى
 )62.58دوالرٌ /وم ،مقارنة مع  )70.07دوالرٌ /وم خبلل شهر ماٌو السابق .وٌوضح
الشكل  )6تطور سعر برمٌل النفط المص ّدر لدولة الكوٌت خبلل العام الماضً المنتهً فً ٌونٌو
.2019
شكل  :)6تطور سعر برمٌل النفط الكوٌتً المص ّدر
ٌولٌو ٌ - 2018ونٌو 2019
دوالر /برمٌل)

ومن ضمن المؤشرات األساسٌة على تطورات أسعار النفط معدل النمو العالمً ،حٌث بقٌت توقعات
شهر ٌولٌو  2019الخاصة بهذا النمو عند  )%3.2للعام المذكور ،بدون تغٌّر إالّ أن لجوء
الوالٌات المتحدة لفرض ما ٌعادل  300ملٌار دوالر على الواردات الصٌنٌة قد ٌترتب علٌه تاثٌراي
15

سلبٌا ي على هذا المعدل) .علما ي بان معدل النمو فً منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة )(OECD
ٌتوقع انخفاضه عام  2020إلى  )%1.6بالمقارنة مع  )%1.7لعام  .2019مع بقاء معدل نمو
االقتصاد األمرٌكً لعام  2019بدون تغٌّر عند  .)%2.6وٌعود السبب الرئٌسً لهذا الخفض إلى
اتفاق دول أوبك مع دول أخرى ٌر أعضاء فً أوبك بخفض اإلنتاج ،لغاٌة الربع األول من عام
 . 2020باإلضافة إلى الخفض ٌر المتوقع بإنتاج البرازٌل ،والنروٌج ،وروسٌا فً الربع الثانً
من عام  .2019وٌوضح الجدول  )3ملخصا ي للعرض والطلب العالمً على النفط لعامً 2019
و  ،2020وفقا ي لتقدٌرات شهر ٌونٌو .2019
جدول  :)3ملخي العرض والطلب العالمً على النفط
 2019و  2020ملٌون برمٌلٌ /وم)
2019

2020

التغٌر
2020/2019

الطلب العالمً

99.9

101.0

1.1

عرض الدول غٌر األعضاء فً أوبك

64.4

66.9

2.5

الغاز الطبٌعً المسال ألوبك

4.8

4.9

0.1

الفرق

30.6

29.3

1.3 -

المصدر :تقرٌر أوبكٌ ،ولٌو .2019

وشهد مخزون منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة من النفط التجاري ارتفاعا ي بنحو  )41.5ملٌون
برمٌل لٌصل إلى  )2,925ملٌون برمٌل ،وبارتفاع بل

 )96.8ملٌون برمٌل عن نفس الفترة

العام الماضً ،وبنحو  )25ملٌون برمٌل أعلى من متوسط األعوام الخمس الماضٌة .وتوضح
بٌانات شهر ٌونٌو  2019انخفاض المخزون األمرٌكً من النفط التجاري بنحو  )0.6ملٌون
برمٌل ،ولٌصل إلى  )1,307ملٌون برمٌل .والذي ٌزٌد بنحو  )100.1ملٌون برمٌل أعلى من
المستوى السائد العام الماضً ،وأعلى بنحو  )61.1ملٌون برمٌل عن متوسط السنوات الخمس
الماضٌة.
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وحسب توفر المعلومات الخاصة بشهر ٌونٌو  ،2019وصل اإلنتاج األمرٌكً من النفط الخام إلى
حوالً  )12.204ملٌون برمٌلٌ /وم منه  450ألف برمٌلٌ /وم من أالسكا) ،بالمقارنة مع
 )10.672ملٌون برمٌلٌ /وم فً ٌونٌو  .2018أما المنتجات البترولٌة المسوّ قة للسوق المحلً
فقد وصلت ،فً ٌونٌو  ،2019إلى  )21.013ملٌون برمٌلٌ /وم ،بالمقارنة مع )20.705
ملٌون برمٌلٌ /وم فً ٌونٌو .2018
وأخٌراي ،شهد عدد مع ّدات حفر آبار النفط ارتفاعاي ،على مستوى العالم ،بنحو  )39حفّارة خبلل
شهر ٌونٌو بالمقارنة مع شهر ماٌو  .2019بلغت حصة أوبك منها  )2ح ّفارة ،والدول ٌر
األعضاء باوبك  )37ح ّفارة .وتر ّكز االرتفاع ،ضمن دول أوبك فً اإلكوادور  )4ح ّفارة،
والسعودٌة  )3ح ّفارة ،وفنزوٌبل  )2ح ّفارة ،واإلمارات  )1حفّارة .مع انخفاض  )6ح ّفارة فً
الجزائر ،و  )2ح ّفارة فً العراق .واستقر العدد فً بقٌة الدول .أما الدول ٌر األعضاء فً أوبك
فقد تر ّكز االرتفاع فً دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة  )35ح ّفارة) ،وبشكل خاي فً
كندا  43ح ّفارة) ،مع انخفاض  )16ح ّفارة فً الوالٌات المتحدة.

ثانياً :التطورات االقتصادية الخليجية
 1.2تطورات المٌزانٌة العامة السعودٌة
اتجهت المٌزانٌة ،فً الربع الثانً من عام  ،2019إلى العجز) ،لٌصل إلى  )%4.5من الناتج
المحلً اإلجمالً ،أو ما ٌعادل  )33.5ملٌار لاير .وذلك بعد أن سجّ لت المٌزانٌة فائضاي) فً
النصف األول من عام  .2019وهذا العجز أكبر من المسجّ ل فً الربع المناظر ،الثانً ،من العام
الماضً.
وقد ارتفع اإلنفاق بنحو  )%35.2على أساس ربعً ،و  )%4.7على أساس سنوي ،مع االرتفاع
اإلنفاق االستثماري باكثر من الضعف قٌاسا ي بالربع األول من عام  ،2019وبنحو  )%27على
أساس سنوي .أما اإلنفاق الجاري فقد ارتفع بنحو  ،)%24على أساس ربعً ،وذلك بفعل ارتفاع
اإلعانات والمنح باإلضافة إلى ارتفاع مشترٌات الحكومة من السلع والخدمات .فً حٌن نمت
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اإلٌرادات العام بنحو  ،)%6.2أٌضاي ،فً ظل انخفاض اإلٌرادات النفطٌة بحوالً  )%5على
أساس سنوي فً الربع الثانً .كما انخفض معدل نمو دخل االستثمارات.
 2.2آفاق االقتصاد الخلٌجً 2020/2019
وفقا ي لتحلٌل بنك الكوٌت الوطنً فإن معدل النمو الحقٌقً لبلدان مجلس التعاون ٌتوقع أن ٌنخفض
إلى  )%1.7بعد أن كان  )%2.1لعام  ،2018فعلٌاي .وذلك ٌعود إلى معدل نمو الناتج النفطً
السلبً  )%0.4-لعام  2019بعد أن كان  )%1.5عام  .2018أما معدل النمو ٌر النفطً
فٌعتقد البنك بتحسنه عام  2019لٌصل إلى  )%2.9بعد أن كان  )%2.7عام  .2018باإلضافة
إلى انخفاض معدل التضخم عام  )%0.7- 2019بعد أن كان  )%2.4عام  .2018وتدهور
عجز المٌزانٌة العامة لتصل إلى  )%4.3-من الناتج عام  ،2019بعد أن كان العجز )%3.6-
عام  .2018أما رصٌد الحساب الجاري ،كنسبة من الناتج ،فٌتوقع أن ٌصل إلى  )%6.8عام
 2019بعد أن كان  )%8.1عام .2018
ثالثاا :التطورات االقتصادٌة العالمٌة
 1.3الصٌن والعالم
أصدر معهد ماكٌنزي العالمً تقرٌراي 168 ،صفحة ،منتصف ٌولٌو  ،2019عن "الصٌن والعالم".
وخبلصة التقرٌر أن االقتصاد الصٌنً أصبح ّ
ٌمثل أول اقتصاد ،باستخدام سعر صرف القدرة
الشرائٌة أو ما ٌعرف بالدوالر الدولً) .إالّ أنه ،بنفس القدر لم ٌندمج بالكامل مع االقتصاد الدولً،
ر م أنه كان ٌمثل البلد األول فً حجم التجارة الدولٌة عام  .2013ووفقا ي للرقم القٌاسً لـ "معهد
ماكٌنزي" الخاي بدرجة التعرّ ض لبلقتصاد الدولًٌ ،فوق اعتماد العالم على االقتصاد الصٌنً
نظٌرد اعتماد الصٌن على العالم .وٌبرر ذلك باعتماد الصٌن ،بشكل أساسً على دور االستهبلك
الخاي فً النمو حٌث ٌمثل حوالً  .)%60وٌتفاوت تعرّ ض االقتصاد العالمً لبلقتصاد الصٌنً،
وفقا ي للقطاع واإلقلٌم االقتصادي .وذلك وفقا ي لتقرٌر المعهد الذي شمل  )20قطاع ،و  )73بلد.
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وتتصف التكنولوجٌا الصٌنٌة وما ٌرتبط بها من سبلسل قٌمة Technology Value Chains
بالترابط القوي مع بقٌة أنحاء العالم .وتبٌّن أنه ضمن حوالً  ،)%81تمثل  )11فئة تكنولوجٌة،
هناك  )%90من التكنولوجٌات مستخدمة فً الصٌن ،وتتبع النظم القٌاسٌة العالمٌة .ور م تطور
النمو الهائل فً الصٌن ،إالّ أنها الزالت تستورد مكونات أساسٌة مثل الروبوت ،ووسائل النقل
الكهربائٌة.
وٌعتبر اختراق الشركات متعددة الجنسٌة السوق الصٌنً االختراق المناظر لهذد الشركات للسوق
األمرٌكً ،إال ّ أن هذد الشركات بدأت فً مواجهة منافسة من قبل المنتجٌن الصٌنٌٌن حالٌاي .فمن
ضمن  )30فئة استهبلكٌة تسٌطر الشركات المتعددة الجنسٌة على  )11فقط .وهناك تطوران
ٌدعمان الطلب على المنتجات المنتجة من هذد الشركات ،والمنتجة محلٌاي ،وهما :طلب المستهلكٌن
الصٌنٌٌن على السلع والخدمات ذات النوعٌة المرتفعة ،وارتفاع عدد المسافرٌن الصٌنٌٌن للخارج،
حٌث وصل إلى  )150ملٌون عام  ،2018وبنمو سنوي بل

 )%13منذ عام .2010

وٌشٌر التقرٌر إلى عدد من مؤشرات اندماج الصٌن مع بقٌة أنحاء العالم مع تاكٌدد على أهمٌة
إنجاز المزٌد .ومن هذ د المؤشرات :تبل حصة الصٌن  )%11من التجارة الدولٌة بالسلع
و  )%6بالخدمات ،وٌمثل الصٌن المرتبة الثانٌة عالمٌا ي فً اإلنفاق على البحث والتطوٌر ،وهناك
 )802ملٌون مستخدمٌن لئلنترنت ،وتنفق الصٌن حوالً  )%45من االستثمارات العالمٌة فً
مجال البٌئة ر م أنها مصدر  %28من انبعاثات الكاربون) ،وفً مجال الثقافة تمثل الصٌن أكبر
شبك تذاكر بالعالم إال ّ أنها تمثل ثلث ما تصدرد كورٌا الجنوبٌة من دراما تلفزٌونٌة).

 2.3التطورات االقتصادٌة األمرٌكٌة
 1.2.3الناتج المحلً اإلجمالً
أعلن مكتب التحلٌل االقتصادي األمرٌكً تقدٌراته لمعدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً
للربع الثانً من عام " 2019التقدٌر المتقدم" .وح ّدد المعدل عند  ،)%2.1على أن ٌع ّدل هذا
التقدٌر خبلل اإلصدارات المح ّدثة القادمة.

وٌعكس هذا التقدٌر المساهمة اإلٌجابٌة لئلنفاق
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االستهبلكً الخاي ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً ،وكذلك اإلنفاق على مستوى الوالٌة والمحلٌات.
مع مساهمة سلبٌة لبلستثمار فً المخزون الخاي ،والصادرات ،واالستثمار الثابت ٌر السكنً،
والسكنً ،باإلضافة إلى الواردات.
أما تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة ،للربع الثانً  ،2019فتصل إلى )21.34
ترٌلٌون دوالر ،وبمعدل نمو  ،)%4.6وبارتفاع  )%0.8عن الربع األول من نفس العام ،وما
ٌعادل  )239.1ملٌار دوالر .وٌوضح الشكل  )1تطور معدل النمو الحقٌقً خبلل الفترة 2015
–  2019على أساس ربع سنوي.
شكل  :)1تطور معدل النمو الحقٌقً
للفترة الربع الثالث  – 2015الربع الثانً )% 2019

 2.2.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملٌن الحضرٌٌن بنحو  )164ألف فً ٌولٌو  ،2019وبمعدل بطالة مستقر
 .)%3.7مع تركز المكاسب التشغٌلٌة فً الخدمات الفنٌة والمهنٌة ،والرعاٌة الصحٌة،
والمساعدات االجتماعٌة ،والخدمات المالٌة .كما أن عدد العاطلٌن قد تغٌّر بشكل طفٌف عن شهر
ٌونٌو  ،2019لٌكون حوالً  )6.1ملٌون.
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وتر ّكز معدل البطالة ،خبلل شهر ٌولٌو ،ضمن فئة المراهقٌن  ،)%12.8ثم السود ،)%6.0
والبلتٌنٌٌن  ،)%4.5والبالغٌن من الذكور ،واإلناث  %3.4لكل منهما) ،والبٌض ،)%3.3
واآلسٌوٌٌن  .)%2.8مع أكبر عدد من العاطلٌن ضمن فترة أقل من  )5أسبوع حوالً 2.0
ملٌون) ،ثم فترة  )14 – 5أسبوع حوالً  1.8ملٌون) ،ثم فترة  )27أسبوع وأكثر حوالً 1.4
ملٌون) ،وأخٌراي فترة  )26 – 15أسبوع حوالً  959ألف) .وٌوضح الشكل  )2تطور معدل
البطالة المعدل موسمٌا ي خبلل العامٌن الماضٌٌن المنتهً فً ٌولٌو .2019
شكل  :)2تطور معدل البطالة
خبلل الفترة ٌولٌو ٌ – 2017ولٌو 2019

 3.3التطورات االقتصادٌة األوروبٌة
 1.3.3الناتج المحلً اإلجمالً
ارتفع معدل نمو هذا الناتج ،المع ّدل موسمٌاي ،فً منطقة الٌورو ) (EA19بنحو  ،)%0.2ونفس
المعدل فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28فً الربع الثانً من  ،2019مقارنة مع الربع السابق.
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علما ي بان معدل النمو ارتفع فً الربع األول بنحو  )%0.4فً منطقة الٌورو ،و  )%0.5فً
المجموعة األوروبٌة .وٌوضح الشكل  )3مقارنة معدالت النمو فً المجموعتٌن من الدول ،على
أساس ربعً ،خبلل الفترة .)2019 – 2007
شكل  :)3معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً المع ّدل موسمٌا ي لمنطقة الٌورو ،والمجموعة األوروبٌة
خبلل الفترة الربع األول  – 2007الربع الثانً )% 2019

 2.3.3معدل التضخم
ٌتوقع مكتب اإلحصاء األوروبً أن ٌصل معدل التضخم ،فً منطقة الٌورو ،فً ٌولٌو  2019إلى
 .)%1.3مع تر ّكز هذا المعدل فً مجموعات األ ذٌة ،والمشروبات الروحٌة ،والتب

%2.0

مقارنة مع  %1.6فً شهر ٌونٌو من نفس العام) .ثم تلٌها الخدمات  %1.2مقارنة مع ،)%1.6
والطاقة  %0.6مقارنة مع  ،)%1.7والسلع الصناعٌة ٌر المرتبطة بالطاقة  %0.4مقارنة مع
 .)%0.3وٌوضح الشكل  )4معدل التضخم للشهر المذكورٌ ،ولٌو ،حسب المجموعات.

22

شكل  :)4معدل التضخم فً منطقة الٌورو حسب السلع والخدمات
ٌولٌو )% 2019

كافة البنود
األغذٌة ،والكحول ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعـٌة غـٌر المرتبطة بالطاقة
الخدمات

 4.3تحدٌث صندوق النقد الدولً لمستجدات االقتصاد العالمً
أصدر الصندوق فً ٌ 23ولٌو  ،2019تحدٌثه ألهم التوقعات فً تقرٌر آفاق االقتصاد العالمً
 .World Economic Outlook Updateوأ ّكد على أن النمو العالمً ال ٌزال ضعٌفاي .حٌث
واصلت الوالٌات المتحدة وضع القٌود الجمركٌة ضد الواردات الصٌنٌة ،مع تجنب المزٌد من
التصعٌد بعد قمة العشرٌن التً عقدت فً الٌابانٌ ،ونٌو  .2019باإلضافة إلى العامل الخاي لعدم
الٌقٌن من آلٌة خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروبً ،واستمرار تصاعد المخاطر الجٌوسٌاسٌة،
والتً كان لها تاثٌر سلبً على أسعار النفط.
وبناء على هذد التطورات خ ّفض الصندوق معدل النمو العالمً بنحو  %0.1عن توقعاته الواردة
فً تقرٌر إبرٌل من العام الجاري .وتتجه أرقام الناتج المحلً اإلجمالً ،حتى الوقت الحالً من
عام  ،2019إلى التراجع ،وكذلك معدل التضخم ،بشكل عام ،باإلضافة إلى تراجع االستثمار،
والطلب على السلع المع ّمرة ،سواء فً البلدان المتقدمة ،أو البلدان الناشئة .والزالت الشركات
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والقطاعات العائلٌة مترددة عن اإلنفاق طوٌل األجل .مع بطئ فً التجارة الدولٌة المعتمدة أساسا ي
على تجارة اآلالت والسلع االستهبلكٌة المع ّمرة.
وٌشٌر التحدٌث إلى دول مجلس التعاون ،ضمن إقلٌم منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا
وأفغانستان وباكستان حسب تصنٌف الصندوق لؤلقالٌم االقتصادٌة) .حٌث تقل تنبؤات معدل النمو
لهذا اإلقلٌم بنحو  )%0.5عن المعدل الوارد بتقرٌر إبرٌل  .2019مع توقع معدل النمو لهذا العام
لٌكون  )%1ثم ٌرتفع عام  2020إلى  .)%3وٌعود ذلك للتاثٌر السلبً لدور االقتصاد اإلٌرانً
فً هذا اإلقلٌم ،وعدم استقرار األوضاع فً الٌمن وسورٌا .إالّ أن التحسّن المتوقع فً معدل النمو
ٌر النفطً فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌساهم فً تحسٌن اآلفاق فً هذا اإلقلٌم .وٌوضح الجدول
التالً ملخصا ي لمعدالت النمو المتوقعة لعامً  2019و  2020بعد التحدٌث ،ومعدل النمو الفعلً
لعام  ،2018والفرق بٌن توقعات آخر تقرٌر لآلفاق االقتصادٌة والتحدٌث.
جدول  :)1توقعات معدالت النمو عالمٌاي ،وإقلٌمٌا ي
الواردة فً تحدٌث آفاق االقتصاد العالمًٌ ،ولٌو )% 2019
الفرق عن تقرٌر
إبرٌل 2019

التوقعات
2018

2019

2020

2019

2020

العالم

3.6

3.2

3.5

0.1-

0.1-

البلدان المتقدمة

2.2

1.9

1.7

0.1

0.0

البلدان الناشئة ،منها:

4.5

4.1

4.7

0.3-

0.1-

الصٌن

6.6

6.2

6.0

0.1-

0.1-

الهند

6.8

7.0

7.2

0.3-

0.3-

الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا وأفغانستان وباكستان

1.6

1.0

3.0

0.5-

0.2-

حجم التجارة الخارجٌة

3.7

2.5

3.7

0.9-

0.2-

أسعار المواد األولٌة (النفط)

29.4

4.1-

2.5-

9.3

2.3-

المصدر :صندوق النقد الدولً ،مستجدات آفاق االقتصاد العالمًٌ ،ولٌو .2019
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