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

ٌتناول التقرٌر ،فً قسمه األول حول التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،اتجاه أسعار صرف الدٌنار
الكوٌتً مقابل ثالث عمالت رئٌسٌة :الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً .حٌث ارتفع سعر
صرف الدٌنار مقابل الدوالر ،خالل شهر ماٌو  2019بنسبة ( ،)%0.05وانخفض هذا السعر
مقابل الٌورو بنسبة ( ،)%0.7وكذلك انخفض مقابل االسترلٌنً بنسبة (.)%3.7
وشهدت التطورات النقدٌة ،ضمن القسم األول ،ارتفاعا ً طفٌفاً ،بٌن شهري مارس وإبرٌل ،2019
فً العرض النقدي (( )%0.99لعدة عوامل :انخفاض المطالبات على القطاع الخاص ،وانخفاض
فً المطالبات الحكومٌة ،وارتفاع الودائع والحسابات الحكومٌة لدى البنك المركزي ،وارتفاع
األصول األجنبٌة لدى البنك) .كما اتجهت ودائع القطاع الخاص لالرتفاع ( ،)%1وكذلك الودائع
الحكومٌة ( ،)%0.93وانخفاض التسهٌالت االئتمانٌة (كإجمالً) بنسبة ( ،)%0.83وتركز
االنخفاض أساسا ً فً كافة قطاعات االئتمان ماعدا الزراعة والصٌد ،والنفط والغاز .كما استقر
إصدار السندات والتورّ ق لمدة ثالث أشهر ،نسبٌاً .مع استقرار أسعار الفائدة الممنوحة على اآلجال
المختلفة للودائع بالدٌنار الكوٌتً.

ومن جانب أداء سوق األوراق المالٌة فقد أقفلت البورصة أدائها خالل شهر ماٌو  2019بتحقٌق
مكاسب على مستوى المؤشر "األول" ،و"العام" ،واستعاد هذٌن المؤشرٌن أدائهما الجٌّد نهاٌة الشهر
بعد التعرّ ض لبعض التراجعات بداٌة الشهر ،بسبب عملٌات األسهم القٌادٌة والتشغٌلٌة ،وبشكل
محدد فً قطاعً االتصاالت ،والتكنولوجٌا .أما المؤشر "الرئٌسً" فلم ٌتمكن من الدخول بالمنطقة
الخضراء واستمر بالمنطقة الحمراء نهاٌة شهر ماٌو مكتفٌا ً بتعوٌض الخسائر .وعلٌه أقفل المؤشر
"األول" بارتفاع ( )%3.2عن الشهر السابق ،وكذلك بارتفاع بلغ ( )%1.8فً حالة المؤشر
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"العام" ،وتراجع ( )%1.9فً حالة المؤشر "الرئٌسً" .وحققت البورصة مكاسب رأسمالٌة،
خالل شهر ماٌو  ،2019بلغت ( )920.8ملٌون دٌنار.

وفً مجال تطور معدل التضخم ،ضمن القسم األول ،خالل شهر إبرٌل  ،2019فقد استقر الرقم
القٌاسً ألسعار المستهلكٌن ،على أساس شهري ،فً حٌن ارتفع بنسبة ( ،)%0.71على أساس
سنوي :إبرٌل  2018بالمقارنة مع إبرٌل  .2019وشهدت جمٌع المجموعات السلعٌة والخدمٌة
ارتفاعا ً ماعدا :خدمات السكن ،والمطاعم والفنادق ،والسلع والخدمات المتنوعة.
وفً مجال التطورات النفطٌة ،فقد أشارت نشرة "مٌس" المتخصصة بالتطورات النفطٌة ،أسبوعٌاً،
فً عددها الخاص باألسبوع األول من ٌونٌو  ،2019إلى ارتفاع اإلٌرادات النفطٌة عام ،2018
بالمقارنة مع عام  2017بنحو ( )%17.4على مستوى منظمة أوبك ،حٌث وصلت إلى ()649
ملٌار دوالر عام  2018بالمقارنة مع ( )556.2ملٌار دوالر عام  .2017إال ّ أن هذا االرتفاع لم
ٌصل إلى قٌمة اإلٌرادات عام  2014البالغة ( )913.9ملٌار دوالر .مع توقع النشرة لقٌمة هذه
اإلٌرادات عام  2019لتصل إلى ( )590ملٌار دوالر.
وفً مجال األسعار أورد تقرٌر أوبك لشهر ماٌو  2019إلى أن سعر سلّة أوبك وصل إلى
( )69.97دوالر /برمٌل لشهر ماٌو ،وهو أدنى سعر منذ فبراٌر  .2019وذلك بسبب عوامل عدم
التأ ّكد بالسوق ،والتوتر األمرٌكً الصٌنً .أما على مستوى سعر برمٌل النفط الكوٌتً المص ّدر،
فقد وصل خالل شهر ماٌو  2019إلى ( )70.07دوالر /برمٌل ،مقارنة مع ()71.20
دوالر/برمٌل الشهر السابق ،إبرٌل ،أي بانخفاض ( .)%1.6وفً مجال إنتاج النفط الكوٌتً فقد
وصل فً شهر ماٌو إلى ( )2.710ملٌون برمٌلٌ /وم بالمقارنة مع ( )2.697ملٌون برمٌلٌ /وم،
أي بارتفاع (.)%1

وفً مجال أهم العوامل المؤثرة على أداء األسواق النفطٌة ،فالزالت معدالت النمو العالمٌة المق ّدرة،
لعام  ،2019خالل شهر ماٌو  2019ال تختلف كثٌراً عن تلك المق ّدرة فً شهر إبرٌل السابق،
2

وظلّت عند ( .)%3.2وأشار التقرٌر إلى معدالت النمو المتوقعة لمختلف األقالٌم .أما فً مجال
توقعات الطلب العالمً على النفط ،فاالتجاه ،خالل شهر ماٌو ٌ ،2019شٌر إلى ارتفاع هذا الطلب
بنحو ( )1.1ملٌون برمٌلٌ /وم (وهذا الطلب أقل من توقعات شهر إبرٌل السابق بنحو  0.07ملٌون
برمٌلٌ/وم بسبب تراخً طلب منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة) ،مع توقع أن شكل مصدر
الطلب الرئٌسً من آسٌا بقٌادة الهند ،ثم الصٌن .أما توقعات العرض العالمً فتتوقع تعدٌالت شهر
ماٌو  2019أن ٌرتفع نمو العرض فً الدول غٌر األعضاء فً أوبك بنحو ( )2.14ملٌون
برمٌلٌ/وم ،على أساس سنوي .وفً مجال المخزون ،توضح بٌانات إبرٌل  2019ارتفاع مخزون
منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ،التجاري ،بحوالً ( )25ألف برمٌل ،على أساس شهري،
لٌصل إلى ( )2.874ملٌون برمٌل .وتشٌر األرقام أن المخزون أكبر بنحو ( )54.4ألف برمٌل،
على أساس سنوي ،وأعلى من أحدث متوسط لمدة خمس سنوات.
وفً مجال تطور عدد الح ّفارات ،لشهر ماٌو  ،2019فقد ارتفع العدد ،على المستوى العالمً ،بنحو
( )41حفّارة (منها  3انخفاضا ً فً أوبك ،و 44ارتفاعا ً فً الدول غٌر األعضاء فً أوبك).
وشهدت السعودٌة أكبر عدد فً االرتفاع ضمن أوبك ( 9حفّارات) .وفً مجال تطور اإلنتاج
األمرٌكً من النفط لشهر إبرٌل  ،2019تشٌر أرقام "معهد البترول األمرٌكً  "APIإلى وصول
مستوى اإلنتاج إلى ( )12.06ملٌون برمٌلٌ /وم ،مقارنة مع ( )10.475ملٌون برمٌلٌ /وم فً
إبرٌل .2018

ثم ٌنتقل تقرٌر شهر ماٌو  ،2019فً قسمه الثانً ،إلى التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة .وهنا
ٌتناول نتائج "تقرٌر اآلفاق االقتصادٌة العالمٌة" الصادر فً إبرٌل  .2019وبقدر تعلّق األول
بدول المجلس ٌشٌر التقرٌر ،إلى أن معدل نمو هذه الدول ،مجمعة ،ظل مكبوتاً ،حسب توقعات عام
 ،2019عند ( .)%1.3مع توقع وصول أعلى معدل نمو فً حالة قطر ( ،)%3.0ثم اإلمارات
( ،)%2.6ثم البحرٌن ( ،)%2.0ثم السعودٌة ( ،)%1.7ثم الكوٌت ( ،)%1.6وأخٌراً عُمان
(.)%1.2
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ونظراً العتماد دولة الكوٌت فً صادراتها النفطٌة على السوق الكوري الجنوبً (حوالً  8.6ملٌار
دوالر) ،والصٌنً ( 8.1ملٌار دوالر) ،والهندي ( 5.7ملٌار دوالر ،والٌابانً  5.3ملٌار دوالر)،
فإن انتعاش معدالت النمو فً هذه البلدان ٌعتبر عامالً مهما ً لدولة الكوٌت .وٌتوقع تقرٌر البنك
الدولً ،المشار إلٌه أعاله ،بأن معدالت النمو ،عامً  2019و  ،2020فً كورٌا الجنوبٌة هً:
( )%2.5و ( ،)%2.3تباعاً ،وفً الصٌن ( %6.2و ،%6.1تباعاً) ،والهند ( %7.5لكال
العامٌن) ،والٌابان ( %0.8و  ،%0.7تباعاً) .وفٌما عدا الٌابان ،فإن توقعات معدل النمو ألهم
الدول المستوردة للنفط الكوٌتً تعتبر مشجّ عة.

كماااا ٌتطااارق تقرٌااار شاااهر مااااٌو  ، 2019فاااً القسااام الثاااانً ،إلاااى تقرٌااار صاااندوق النقاااد الااادولً،
الماااادة الرابعاااة ،الخااااص بدولاااة قطااار .وٌشاااٌر إلاااى نجااااف الدولاااة فاااً التك ٌّاااف ماااع التطاااورات
اإلقلٌمٌااااة ،وانعكااااااس هااااذا التك ٌّاااااف علااااى أداء معااااادل النمااااو الاااااذي وصاااال عاااااام  2018إلاااااى
( ،)%2.2مقارنااااة مااااع ( )%1.6السااااائد عااااام  .2017وفااااً ظاااال معاااادل تضااااخم ماااانخفض
( %0.2و  ،0.4تباعااااااً) .وكاااااذلك فاااااً ظااااال تح ّسااااان متوقاااااع لرصاااااٌد الموازناااااة ( %2.3مااااان
النااااتج المحلاااً اإلجماااالً عاااام  ،2018بالمقارناااة ماااع  %6.6-عاااام  .)2017وكاااذلك تحسّااان
معااادل النماااو غٌااار النفطاااً ( )%5.3عاااام  2018بالمقارناااة ماااع ( )%3.8عاااام  .2017كماااا
أن أداء بقٌااااة المؤشاااارات النقدٌااااة والمصاااارفٌة ٌعتباااار مشااااجعاً .وٌؤكااااد التقرٌاااار علااااى أهمٌااااة
تعزٌاااز جهاااود "تنوٌاااع" مصاااادر الااادخل ،والعمااال باااأل "المٌزانٌاااة متوساااطة األجااال" ،وكاااذلك باااأل
"التنوٌاااع الماااالً" ،وأهمٌاااة اإلصاااالف الهٌكلاااً ،والحاجاااة لقاااانون اإلفاااالس ،ماااع أهمٌاااة النظااار لاااأل
"المنااااطق االقتصاااادٌة الخاصاااة" علاااى أنهاااا حااا ّل مؤقااات .واألهااام تاااوفٌر بٌئاااة أعماااال تنافساااٌة
ومساااتدامة .كماااا أ ّكاااد التقرٌااار علاااى أهمٌاااة السٌاساااة الصاااناعٌة "األفقٌاااة" و"الرأساااٌة" اعتمااااداً
على تجربتً مالٌزٌا ،والمكسٌك.
وأخٌراً تناول القسم الثالث ،التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،تطور معدالت النمو ،والتضخم،
والبطالة فً الوالٌات المتحدة ،واالتحاد األوروبً .حٌث وصل معدل النمو األمرٌكً فً الربع
األول من  ،2019وفقا ً للتعدٌالت "الثانٌة" إلى ( )%3.1مع دور لالستثمار الثابت غٌر السكنً،
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واالستثمار فً المخزون الخاص ،والصادرات ،اإلنفاق الخاص .وارتفع معدل التضخم خالل شهر
ماٌو  ،2019فً المناطق الحضرٌة ،والمع ّدل موسمٌاً ،بنحو ( )%0.1بالمقارنة مع الشهر السابق،
إبرٌل ،وارتفاعه بنحو ( )%0.3على أساس سنوي .مع وصول معدل البطالة لشهر ماٌو إلى
( ،)%3.6وبعدد عاطلٌن ( )5.9ملٌون ،تر ّكزت أساسا ً فً فئة المراهقٌن ،والسود.
وفً مجال االتحاد األوروبً ،ارتفع معدل النمو ،المعدل موسمٌاً ،خالل الربع األول من ،2019
فً منطقة الٌورو بنحو ( ،)%0.4وفً المجموعة األوروبٌة ) (EU28بنحو ( .)%0.5فً حٌن
وصل معدل التضخم ،خالل شهر ماٌو  ،2019فً منطقة الٌورو ،إلى ( ،)%1.2وبانخفاض عن
شهر إبرٌل السابق البالغ ( .)%1.7وأخٌراً ارتفع عدد المشتغلٌن فً منطقة الٌورو ،والمجموعة
األوروبٌة ،خالل الربع األول من عام  2019بنسبة ( ،)%0.3وبنسبة ( )%0.3و()%0.2
تباعا ً ،على أساس سنوي.
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