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مقدمة
ٌشمل تقرٌر شهر سبتمبر  7107ثالثة أقسام تهتم بالتطورات االقتصادٌة المحلٌة ،والخلٌجٌة،
والدولٌة .وٌتضمن القسم األول ،التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،عرضا ً آلخر تطورات أسعار
صرؾ الدوالر ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،تجاه الدٌنار الكوٌتً خالل الشهر المذكور ،وآخر تطورات
سوق الكوٌت لألوراق المالٌة ،وكذلك التطورات النقدٌة على شكل عرض النقود ،والتطورات
الخاصة بمإشرات السوق ،وبعض التطورات المصرفٌة ،واتجاه أسعار الفائدة حسب اآلجال.
وٌشٌر القسم األول ،أٌضاً ،إلى التطورات النفطٌة من حٌث تطور األسعار النفطٌة ،وتوقعاتها،
وآراء تقرٌر أوبك ،ووكالة الطاقة الدولٌة لشهر سبتمبر .وٌهتم القسم الثانً بآخر تقرٌر صادر من
معهد التموٌل الدولً ،واشنطن ،حول مرونة االقتصاد الكوٌتً أمام انخفاض أسعار النفط ،وتطور
معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً ؼٌر النفطً الذي ٌفوق بقٌة دول مجلس التعاون األخرى خالل
السنوات الثالث األخٌرة .مع إشارة ألوضاع الحساب الجاري ،والموازنة العامة للدولة .وأخٌراً
ٌتطرق التقرٌر ،فً قسمه الثالث ،إلى التطورات االقتصادٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
واالتحاد األ وروبً ،على شكل تطور الناتج المحلً اإلجمالً ،ومعدل البطالة ،ومعدل التضخم على
أساس موسمً.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 0.0تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
سجل سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر سبتمبر ارتفاعا ً طفٌفا ً لٌصل
ً
مقارنة مع بداٌة الشهر
إلى نحو  303.8فلسا ً بحلول نهاٌة الشهر أي بنسبة ارتفاع بلؽت ،%0.75
حٌث بلؽت قٌمته حٌنذاك نحو  301.6فلساً ،وكان أعلى مستوى وصله الدوالر خالل الشهر هو
سعره فً آخر الشهر ،بٌنما كان المستوى األدنى فً  8سبتمبر عند  300.9فلسا ً.
وشهد الدوالر تقلبا نسبٌا فً الثلث األول من سبتمبر دفعه الى مستواه األدنى خالل الشهر ،وتزامن
ذلك مع صدور تقرٌر للوظائؾ أتى أقل من التوقعات معززا المخاوؾ من عدم قدرة مجلس
االحتٌاط الفٌدرالً على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل انتهاء العام الحالً ،كما ضعؾ الدوالر
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بسبب تصاعد حدة التوتر بٌن الوالٌات المتحدة وكورٌا الشمالٌة على اثر مواصلة األخٌرة لتهدٌداتها
العسكرٌة ،وتزامن ذلك مع تداعٌات اعصار (إٌرما) وما نتج عنه من ارتفاع فً أسعار النفط بعد
تعطل نحو خمس طاقة المصافً االمرٌكٌة وتوقؾ أكثر من  12مصنعا للبتروكٌماوٌات عن العمل،
فضال عن اقفال موانئ وانابٌب وقود رئٌسٌة جزئٌا أو بشكل كامل.
بٌد أن سعر الدوالر تحسن بعد ذلك انخفاض حدة التوتر بٌن واشنطن وكورٌا الشمالٌة فضال عن
انتهاء إعصار (إٌرما) الذي اجتاح بورتورٌكو وجزر عدة فً الكارٌبً ووالٌة فلورٌدا ،وكان هو
األقوى من قوة واستدامة الرٌاح .وتراجع الدوالر بعد منتصؾ الشهر وذلك بعد أن أظهرت بٌانات
تراجع مبٌعات التجزئة فً الوالٌات المتحدة فً أؼسطس مما أضعؾ من حالة التفاإل بشؤن متانة
التعافً فً االقتصاد االمرٌكً وتحدٌدا من قدره اإلنفاق االستهالكً المحلً على قٌادة قاطرة النمو
االقتصادي الكلً فً الربع الرابع من العام.
وأستقر الدوالر حتى بداٌة الثلث األخٌر من سبتمبر قبل أن ٌعاود صعوده القوي إثر صدور بٌانات
عن مستقبل السٌاسة النقدٌة لالحتٌاطً الفٌدرالً أشارت الى احتماالت رفع سعر الخصم فً
دٌسمبر المقبل ،وذلك بعد أن سجل الناتج المحلً اإلجمالً فً الوالٌات المتحدة نموا بنسبة %3.1
مقابل  %1.2فً الربع األول من السنة الجارٌة نتٌجة الرتفاع االستهالك الشخصً بنسبة .%3.3
وٌبٌن الشكل ( )1حركة سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر سبتمبر.

2

شكل ( )1سعر صرؾ الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار الكوٌتً – سبتمبر 2017
0.304
0.30375
0.3035
0.30325
0.303
0.30275
0.3025
0.30225
0.302
0.30175
0.3015
0.30125
0.301
0.30075
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

ومن ناحٌة أخرى ،انخفض سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر سبتمبر لٌصل إلى
ً
مقارنة مع بداٌة الشهر حٌث بلؽت قٌمته عند 359.04
 354.54فلسا ً بنسبة انخفاض ،%1.25
فلساً ،وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الٌورو خالل الشهر هو  362.13فلساً ،أما أدنى مستوى له
خالل ذات الفترة فكان  354.54فلسا ً.
وفً الثلث األول من الشهر ،ارتفع سعر الٌورو إثر اعالن المعهد القومً الرسمً االٌطالً
لإلحصاء بؤن المإشرات الرسمٌة المبكرة قد أظهرت تعافً االقتصاد االٌطالً من خالل تسارع
وتٌرة نموه وتحسن أداء قطاعاته واستئناؾ نمو االستهالك واالستثمارات الثابتة والوظائؾ .وكانت
المخاوؾ قد تركزت على وضع اٌطالٌا باعتبارها نقطة الضعؾ األوروبٌة الجدٌدة .وفً الفترة ما
بٌن  10و 14سبتمبر تراجع سعر الٌورو بعد صدور تقدٌرات لمكتب احصاءات المجموعة
األوروبٌة أشارت الى أن اإلنتاج الصناعً فً منطقة الٌورو قد تراجع بنسبة .%0.6
وارتفع الٌورو فً الفترة ما بٌن  14و 20سبتمبر بعد أن عرضت المفوضٌة األوروبٌة سلسلة
اصالحات داخل السوق االوروبً تهدؾ الى تعزٌز التكامل بٌن أسواق المال االوروبٌة وتطوٌر
االتحاد النقدي وزٌادة حجم االستثمارات القادمة الى أوروبا ،حٌث قال مفوض االتحاد األوروبً
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لالستقرار المالً السٌد فالدٌس دومبروفسك فً مإتمر صحفً عرض فٌه المقترحات ان األسواق
المالٌة األوروبٌة تتطور بسرعة مع تسارع عملٌات االندماج المالً فً السنوات األخٌرة.
وفً فترة الثلث األخٌر من سبتمبر تراجع الٌورو إثر النتائج ؼٌر المطمئنة النتخابات ألمانٌا ،حٌث
تعزز موقع الٌمٌن المتطرؾ ،وفً المقابل استقر معدل التضخم فً منطقة الٌورو عند مستوى
 %1.5فً شهر سبتمبر بنفس المستوى الذي كان علٌه فً شهر أؼسطس الماضً .وٌبٌن الشكل
( )2حركة سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً خالل شهر سبتمبر.
شكل ( )2سعر صرؾ الٌورو مقابل الدٌنار الكوٌتً فً سبتمبر 2017
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أما بالنسبة لسعر صرؾ الجنٌه االسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً فقد شهد ارتفاعا ً خالل شهر
ً
مقارنة مع بداٌة الشهر حٌث كانت قٌمته
سبتمبر إلى نحو  41407فلسا ً بنسبة ارتفاع بلؽت %707
عند  78909فلساً ،وكان أعلى مستوى وصل إلٌه الجنٌه االسترلٌنً خالل الشهر هو  41907فلساً،
أما أدنى مستوى له خالل ذات الفترة فكان  78909فلساً.
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وكان سعر الجنٌه اإلسترلٌنً قد شهد تحسنا فً الفترة ما بٌن  5و 08سبتمبر إثر بٌانات اقتصادٌة
إٌجابٌة تمثلت فً ارتفاع ناتج الصناعة فً برٌطانٌا خالل شهر ٌولٌو بنسبة  %105وذلك بسبب
زٌادة إنتاج السٌارات بشكل أساسً ،كما تمثلت فً وصول معدل التضخم فً برٌطانٌا إلى %709
فً شهر أؼسطس مقابل  %706فً ٌولٌو ،وٌعود سبب االرتفاع الى زٌادة أسعار النفط
والملبوسات .كذلك شهد معدل البطالة فً برٌطانٌا تراجعا بواقع  75ألؾ شخص لٌصل إلى %407
خالل الثالثة شهور المنتهٌة فً ٌولٌو  7107مقابل  %404فً الربع السابق لذلك ،كما ارتفع معدل
األجور بنسبة  %700فً شهر سبتمبر ،وبلػ معدل تضخم نسبته  %709فً شهر أؼسطس .وارتفع
سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدوالر إلى أعلى مستوى له منذ ٌ 74ونٌو بعد أن وجد دعما
فً تصرٌح ألحد مسإولً بنك إنجلترا بشؤن احتمالٌة رفع أسعار الفائدة فً برٌطانٌا خالل األشهر
القادمة ،وٌبلػ سعر الفائدة حالٌا عند مستوى .%1075
وتراجع سعر صرؾ الجنٌه فً الفترة ما بٌن  08و 71سبتمبر على الرؼم من ظهور بعض
البٌانات اإلٌجابٌة التً أشارت إلى ارتفاع مبٌعات التجزئة بمقدار  %0خالل شهر أؼسطس اثر
ارتفاع قٌمة مبٌعات السلع ؼٌر الؽذائٌة بوتٌرة هً األسرع منذ  05عاما ،وانخفاض عجز الموازنة
فً برٌطانٌا إلى  507ملٌار جنٌه خالل شهر أؼسطس مقابل  7ملٌارات جنٌه فً الفترة المقابلة من
السنة السابقة ،كما ارتفع دخل ضرٌبة القٌمة المضافة بنسبة  %506على أساس سنوي لٌصل إلى
 0006ملٌار جنٌه ،فٌما بلػ إجمالً الدٌن العام منذ بداٌة السنة المالٌة  7807ملٌار جنٌه بانخفاض
بواقع  107ملٌار جنٌه مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة .وسجل عدد الزائرٌن الى برٌطانٌا
زٌادة إلى  4مالٌٌن زائر خالل شهر ٌولٌو ألول مرة حٌث بلػ إنفاق السٌاح  7075ملٌار جنٌه.
وٌبٌن الشكل ( )7حركة سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً فً شهر سبتمبر.
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شكل ( )3سعر صرؾ الجنٌه اإلسترلٌنً مقابل الدٌنار الكوٌتً فً سبتمبر 2017
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 7.0تطورات سوق األوراق المالية
فً أحد أبرز التطورات المالٌة فً البورصة جاء قرار فوتسً ترقٌة سوق الكوٌت الى مستوى
األسواق الناشئة ،وذلك بعد سلسلة اإلصالحات التً قامت بها هٌئة أسواق المال خالل العام
الماضً .وتوقعت بعض المصادر أن تجلب هذه الترقٌة تدفقات نقدٌة قٌمتها نحو  711ملٌون
دوالر .وكانت مإشرات سوق الكوٌت لألوراق المالٌة قد أستقرت خالل سبتمبر  7107اثر
المكاسب الكبٌرة التً حققتها فً ٌولٌو وأؼسطس.
وتركزت التداوالت خالل الشهر على األسهم القٌادٌة ،وسجلت أنشطة التداول أعلى مستوٌاتها على
مدى  4أشهر ،حٌث زادت كمٌة األسهم المتداولة بنسبة  %71الى  700ملٌار سهم مقابل  007ملٌار
سهم تم تداولها فً أؼسطس .كما ارتفعت قٌمة األسهم المتداولة بنحو الثلث لتبلػ  476ملٌون دٌنار
مقابل  771ملٌون دٌنار للشهر السابق .وتحقق هذا االرتفاع فً أنشطة التداول على الرؼم من
انخفاض عدد جلسات التداول فً سبتمبر مقارنة مع أؼسطس ،وترتب على ذلك ارتفاع متوسط
كمٌة وقٌمة التداوالت الشهرٌة بنسبة  %55و ،%77على التوالً.
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وتص ّدر سهم زٌن قائمة األسهم األكثر تداوال من حٌث القٌمة خالل الشهر بتداوالت بلؽت قٌمتها
 6707ملٌون دٌنار ،تبعه سهما بٌت التموٌل بتداوالت بلؽت قٌمتها  6705ملٌون دٌنار إثر تقارٌر
صحفٌة أشارت إلى قٌام الهٌئة العامة لالستثمار بتعٌٌن مستشار عالمً لدراسة اندماج البنك مع
البنك األهلً المتحد (البحرٌن) .ثم تاله البنك الوطنً بتداوالت بلؽت  47ملٌون دٌنار .أما من حٌث
كمٌات التداول ،فان سهم شركة االمتٌاز لالستثمار حل على رأس القائمة 094( ،ملٌون سهم) وتبعه
سهمً البنك األهلً المتحد (البحرٌن) وزٌن بتداوالت بلؽت  074ملٌون سهم و 071ملٌون سهم،
على التوالً.
وكان سعر سهم شركة المدار للتموٌل واالستثمار هو األعلى نموا ( )%77فً سبتمبر ثم التمدٌن
االستثمارٌة ( )%07والوطنٌة العقارٌة ( .)%0705بٌنما كان سهم مجموعة الخلٌج للتؤمٌن أكثر
األسهم القٌادٌة تراجعا خالل الشهر بخسائر بلؽت ( ،)%00تبعه سهم بنك وربة (.)%6
وكان المإشر السعري للسوق قد سجل خالل الشهر انخفاضا بنسبة  %705حٌث وصل مع نهاٌة
الشهر إلى  67679077نقطة ،بٌنما انخفض المإشر الوزنً بنسبة  %1.3فقط مسجال 47107
نقطة ،وارتفع مإشر كوٌت  05بنسبة  %105لٌصل إلى  997077نقطة.
وشهد األسبوع األول من سبتمبر انخفاض المإشر السعري فً مقابل ارتفاع المإشرٌن الوزنً
وكوٌت  ،05وقد تؤثر المإشر السعري بتراجع أسعار العدٌد من األسهم الخاملة وكان التركٌز فً
عملٌات الشراء على أسهم الشركات ذات العوائد التشؽٌلٌة الكبٌرة مما أدى إلى ارتفاع المإشرٌن
اآلخرٌن الوزنً وكوٌت .05
ولم ٌختلؾ أداء البورصة فً األسبوع الثانً من الشهر عن األسبوع األول حٌث تراجع المإشر
السعري بعد ارتفاعه وارتفع المإشر الوزنً بعد انخفاضه كما واصل مإشر كوٌت  05االرتفاع،
وكان سبب انخفاض المإشر السعري عملٌات البٌع على األسهم الخاملة وجنى األرباح ،بٌنما كان
سبب ارتفاع مإشر كوٌت  05هو عملٌات شراء محلٌة وخارجٌة فً شركات المإشر ترقبا لترقٌة
البورصة الى مصاؾ األسواق الناشئة .وانخفضت مإشرات البورصة الثالثة خالل األسبوع الثالث
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متؤثرة بعملٌات جنى األرباح وضؽوطات بٌع كمٌات من األسهم الصؽٌرة والكبٌرة السٌما شركة
أجٌلٌتً.
ً
نتٌجة تراجع أحجام التداول وعدد
وفً آخر أسبوع من سبتمبر انخفضت مإشرات البورصة الثالثة
الصفقات وضؽوط البٌع خالل أخر جلسة فً األسبوع .وٌبٌن الشكل البٌانً التالً إؼالق المإشر
السعري لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة خالل الفترة ما بٌن  0و 71سبتمبر .7107
شكل ( )4إقفاالت المإشر السعري لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة فً سبتمبر 2017
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 1.0التطورات النقدية والمصرفية
انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع ( )M2فً السوق المحلٌة بنسبة  %1.5فً شهر ٌولٌو
ً
مقارنة بشهر ٌونٌو حٌث وصل إلى  35.97ملٌار دٌنار ،وانخفضت ودائع القطاع الخاص لدى
البنوك المحلٌة بنسبة  %0.2إلى نحو  32.06ملٌار دٌنار ،وانخفضت ودائع العمالت األجنبٌة
بنسبة  %7.0إلى نحو  2.29ملٌار خالل شهر ٌولٌو .كما تراجعت أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة
للمقٌمٌن فً شهر ٌونٌو بنسبة  %0.4حٌث وصلت إلى نحو  35.4ملٌار دٌنار ،وارتفع االئتمان
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الممنوح للمإسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة خالل شهر ٌولٌو بنسبة  ،%1.5وانخفضت القروض
الشخصٌة بنسبة  %0.6فً شهر ٌولٌو عن الشهر السابق لتصل إلى  14.66ملٌار دٌنار.
أما مطالبات البنوك المحلٌة مجتمعة على البنك المركزي والمتمثلة بسندات الخزٌنة العامة فقد
ارتفعت بنسبة  %1.9فً ٌولٌو عن الشهر السابق لتصل إلى  3.18ملٌون دٌنار ،كما ارتفعت
ودائع األجل لدى البنك المركزي بنسبة  %19.8إلى نحو  0.82ملٌار دٌنار ،بٌنما انخفضت
إجمالً موجودات البنك المركزي بنسبة  %3.1إلى نحو  9.27ملٌار دٌنار ،وكانت أسعار الفائدة
على الودائع ألجل بالدٌنار الكوٌتً قد ارتفعت ألجل شهر واحد عند  %11.6لتصل إلى ،%1.51
وارتفعت ألجل ثالثة أشهر عند مستوى  ،%1.66وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع ألجل ستة
أشهر بنسبة  %7.1لتصل إلى  %1.82وارتفعت ألجل  12شهر عند مستوى .%2.01
من جانب آخر أصدر بنك الكوٌت المركزي فً  13سبتمبر نوعٌن من سندات الدٌن العام لسد عجز
الموازنة ،األول بقٌمة  100ملٌون دٌنار لمدة سنة وبعائد  %2والثانٌة بقٌمة  100ملٌون دٌنار
ولمدة سنتان وبعائد  .%2.25كما بلػ اجمالً إصدارات الدٌن العام منذ بداٌة السنة المالٌة
 2018/2017بمقدار  1.8ملٌار دٌنار كوٌتً بمتوسط فائدة .%2.3
من جهة أخرى أكدت وكالة مودٌز فً  19سبتمبر أن التصنٌؾ االئتمانً السٌادي لدولة الكوٌت قد
تم تثبٌته بدعم من المالٌة العامة القوٌة بشكل استثنائً ،حٌث تم تقدٌر حجم الموجودات األجنبٌة التً
تدٌرها الهٌئة العامة لالستثمار بنحو  ٪ 550من الناتج المحلً اإلجمالً ،وهً تؽطً ما ٌقارب من
 29مرة إجمالً الدٌن الحكومً القائم فً عام  .2016وعند مستوٌات إنتاج النفط الحالٌة ،فإن
احتٌاطٌات دولة الكوٌت الضخمة من النفط والؽاز تكفً ألكثر من نحو  88عاما.
 1.0تطور معدل التضخم
استقر الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن على  112.2فً شهر أؼسطس ( 2017الرقم القٌاسً
لسنة األساس وهً  ،)100= 2013وٌعكس ذلك استقرار معدل التضخم لمجموعة خدمات
المسكن ،والمفروشات المنزلٌة ومعدات الصٌانة ،والصحة ،والتعلٌم ،والمطاعم والفنادق كما كانت
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علٌه فً شهر ٌولٌو  .2017كما ٌعكس ارتفاع أسعار مجموعة السجائر والتبػ بنسبة ،%0.18
ومجموعة الخدمات الترفٌهٌة والثقافٌة بنسبة  ،%0.79ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة
 ،%0.29وانخفاض أسعار مجموعة األؼذٌة والمشروبات بنسبة  ،%0.19ومجموعة الكساء
وملبوسات القدم بنسبة  ،%0.19ومجموعة النقل بنسبة  ،%0.17ومجموعة االتصاالت بنسبة
 .%0.20أما معدل التضخم على أساس سنوي فقد ارتفع فً أؼسطس  2017بنسبة ،%1.17
وٌوضح الجدول ( )1تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسة المكونة للرقم القٌاسً
ألسعار المستهلك فً الكوٌت على أساس سنوي.
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جدول ( )0تطورات معدل التضخم للمجموعات السلعٌة الرئٌسٌة للرقم القٌاسً ألسعار المستهلك فً دولة الكوٌت على أساس سنوي
األقسام الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
األغذية والمشروبات
السجائر والتبغ
الكساء وملبوسات القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفيهية والثقافية
التعليم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناء األغذية والمشروبات
باستثناء خدمات السكن
باستثناء األغذية والسكن

األوزان
weights

1000.0
167.06
3.33
80.33
332.12
114.33
14.80
75.42
39.77
38.45
41.86
34.15
58.38
832.94
667.88
500.82

نسبة التغير Change %
 7102أغسطس

 7102يوليو

 7102أغسطس

الشهرية

السنوية

Aug-16

Jul-17

Aug-17

monthly

annual

110.9
107.1
111.7
105.2
119.7
111.2
103.7
102.1
100.9
97.6
113.1
116.4
102.6
111.6
106.5
106.3

112.2
107.1
113.8
106.9
117.0
115.1
103.0
118.0
99.8
100.9
117.2
119.4
104.5
113.3
109.9
110.8

112.2
106.9
114.0
106.7
117.0
115.1
103.0
117.8
99.6
101.7
117.2
119.4
104.8
113.3
110.8
110.8

0.00
-0.19
0.18
-0.19
0.00
0.00
0.00
-0.17
-0.20
0.79
0.00
0.00
0.29
0.00
-0.09
0.00

1.17
-0.19
2.06
1.43
-2.26
3.51
-0.68
15.38
-1.29
4.20
3.63
2.58
2.14
1.52
3.10
4.23
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 1.0التطورات النفطية
سجل سعر برمٌل النفط الخام تحسنا ملموسا فً شهر سبتمبر  ،7107اذ ارتفع سعر خام القٌاس
العالمً – مزٌج برنت بنحو  %9فً السوق الفورٌة من  57075دوالرا أمرٌكٌا فً مطلع سبتمبر
الى  57054دوالر فً آخر الصفقات المبرمة نهاٌة الشهر .وسجل سعر برمٌل القٌاس األمرٌكً
خام ؼرب تكساس المتوسط صعودا مشابها خالل الشهر ،بٌد أن أداء األسعار فً سبتمبر جاء أقل
من توقعات المحللٌن.
وتمكن خام مزٌج برنت فً سبتمبر من استعادة ما كان قد خسره منذ بداٌة السنة الجارٌة ،حٌث
أقترب من مستواه السعري فً ٌناٌر  7107أي  57دوالراً للبرمٌل .وساهمت العوامل األساسٌة
وتراجع حجم الفجوة ما بٌن العرض والطلب فً ذلك .وكان الطلب العالمً على النفط قد شهد
أفضل نمو له منذ عدة شهور فً مقابل تراجع اإلمدادات من دول أوبك فً أؼسطس بما ٌتناسب مع
التزاماتها بموجب اتفاق خفض اإلنتاج .كما واصلت مستوٌات المخزونات النفطٌة االستراتٌجٌة
والتجارٌة على مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة التراجع للمرة الخامسة خالل الفترة
المنقضٌة من السنة.
وأظهرت بٌانات معهد البترول األمٌركً ،أن المخزون التجاري من النفط الخام فً الوالٌات
المتحدة قد شهد زٌادة أقل من المتوقع فً األسبوع األخٌر من أؼسطس ،فً حٌن انخفضت كل من
مخزونات البنزٌن والمشتقات الوسٌطة .وذكر المعهد أن مخزونات الخام زادت بمقدار  708ملٌون
برمٌل فً األسبوع المنتهً فً  0سبتمبر ،لتصل إلى  46707ملٌون برمٌل ،فً حٌن كانت توقعات
المحللٌن تشٌر إلى زٌادة قدرها  4مالٌٌن برمٌل ،كما ارتفعت المخزونات فً مركز تسلٌم العقود
اآلجلة فً كشٌنػ بوالٌة أوكالهوما بواقع  669ألؾ برمٌل .وأشارت البٌانات إلى أن استهالك
مصافً التكرٌر من النفط الخام قد انخفض بمقدار  700ملٌون برمٌل ٌومٌاً ،وأن مخزونات البنزٌن
انخفضت بمقدار  705ملٌون برمٌل ،فً حٌن كان المحللون قد توقعوا فً استطالع أجرته وكالة
روٌترز هبوطا قدره  5مالٌٌن برمٌل .وفً المقابل ،أظهرت بٌانات المعهد أن مخزونات المشتقات
الوسٌطة ،التً تشمل الدٌزل وزٌت التدفئة ،تراجعت بمقدار  617آالؾ برمٌل ،فً حٌن كانت
12

توقعات المحللٌن تشٌر إلى هبوط قدره  700ملٌون برمٌل ،كما انخفضت واردات الوالٌات المتحدة
من النفط الخام األسبوع الماضً بواقع  797ألؾ برمٌل إلى  707ملٌون برمٌل ٌومٌا ً.
وكانت وتٌرة االنتاج فً خلٌج المكسٌك بالوالٌات المتحدة قد تؤثرت سلبا فً أؼسطس بفعل تداعٌات
اعصار هارفً الذي تسبب فً تعطٌل نحو خمس طاقة التكرٌر فً الوالٌات المتحدة ،وخفض
انتاجها من الخام بنحو  .%01كما تلقت األسعار دعما ً اضافٌا بسبب تراجع سعر صرؾ الدوالر.
وكان وزٌر النفط المهندس عصام المرزوق قد توقع فً تصرٌح صحفً نشر فً  6سبتمبر أن
ٌستقر سعر خام برنت ما بٌن  51و 55دوالراً للبرمٌل ،مقدراً فً الوقت نفسه أن ٌراوح سعر
برمٌل النفط الكوٌتً ما بٌن  45و 51دوالراً حتى نهاٌة العام .وأكد السٌد المرزوق أن استراتٌجٌة
أوبك ماضٌة قدما ً على الطرٌق الصحٌح ،مشٌراً إلى أن االنخفاض المستمر فً كمٌات مخزونات
النفط .وتوقع أن ٌزٌد الطلب على النفط خالل الربع الثالث من العام ورجح الوصول نقطة التوازن
بٌن العرض والطلب مع نهاٌة العام .وقال :بعد بلوغ تلك النقطة التعادل سٌرتفع الطلب على النفط
الخام خالل العام  7108بنحو  004ملٌون برمٌل ،وبالتالً ستبدأ دول أوبك فً تعوٌض التخفٌضات
السابقة فً االنتاج .وأكد السٌد المرزوق أنه سٌتبٌن خالل االجتماع الوزاري ألوبك فً شهر نوفمبر
المقبل ما إذا كان سٌتم تمدٌد العمل باتفاق خفض االنتاج فً مارس  ،7108أو التخلً عن سٌاسة
التخفٌض على نحو تدرٌجً.
من ناحٌة أخرى ،نقل عن وزٌر الطاقة الروسً السٌد الكساندر نوفاك قوله ،إنه من السابق ألوانه
اتخاذ قرار فً شؤن تمدٌد اتفاق خفض إنتاج النفط ،فً الوقت الذي تستعٌد فٌه السوق توازنها.
وأضاؾ أنه إذا واجهت السوق صعوبة فً تحقٌق التوازن ،سٌتم مناقشة خٌار تمدٌد االتفاق بعد
انتهاء سرٌانه الحالً فً  70مارس المقبل ،مبٌنا ً أن سعر النفط الحالً الذي تجاوز  54دوالراً
للبرمٌل ٌعد مثالٌا للمنتجٌن والمستهلكٌن ،وٌسمح بضخ استثمارات فً صناعة النفط.
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ومع نهاٌة األسبوع الثانً من الشهر فً  05سبتمبر استقرت أسعار النفط فً األسواق الدولٌة قرب
أعلى مستوى لها فً خمسة أشهر ،وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمً خالل العام  .7108وفً
ختام تعامالت الجمعة ارتفع سعر خام برنت إلى  55067دوالرا للبرمٌل ،مسجال بذلك ارتفاعا
متتالٌا لألسبوع الثالث بنسبة  ،%707وهً األعلى منذ نهاٌة ٌولٌو الماضً .أما سعر خام ؼرب
تكساس الوسٌط فلم ٌشهد تؽٌرا كبٌرا خالل األسبوع ،واستقر فً نهاٌة التعامالت ببورصة نٌوٌورك
عند  49089دوالرا للبرمٌل ،وهو أٌضا أفضل سعر ٌسجل لهذا الخام خالل نحو شهرٌن .وبذلك
وصلت أسعار النفط إلى المستوٌات التً كانت عندها فً مطلع العام ،وسط توقعات بؤن ٌعود
التوازن ألسواق النفط أواخر العام الجاري أو بداٌة العام القادم ،خاصة إذا ما واصل أعضاء أوبك
التزامهم باتفاق خفض اإلنتاج.
ونقلت وكالة روٌترز عن الرئٌس التنفٌذي لشركة برٌتش بترولٌوم السٌد بوب دادلً ،أن األسعار قد
تبقى فً األشهر القادمة بٌن  51و 61دوالرا .وٌؤتً االنتعاش النسبً لألسعار بٌنما توقع تقرٌر
لوكالة الطاقة الذرٌة زٌادة الطلب العالمً على النفط الخام فً العام المقبل ،مشٌرا إلى أن التخمة
فً اإلمدادات تتقلص بفضل قوة الطلب األوروبً واألمٌركً وانخفاض اإلمدادات من دول أوبك
والمنتجٌن المستقلٌن.
وفً ختام األسبوع الثالث ،أشاد وزٌر النفط السٌد عصام المرزوق بمستوى التزام أعضاء منظمة
الدول المصدرة للبترول ودول خارجها بتطبٌق اتفاق خفض اإلنتاج ،مشٌرا الى أن نسبة االلتزام
بلؽت نحو  006بالمئة .وقال الوزٌر الذي ٌرأس اللجنة الوزارٌة المعنٌة بتطبٌق اتفاق خفض اإلنتاج
فً ختام اجتماع للجنة استمر ٌوما واحدا بمقر أوبك فً فٌٌنا ،إن تؤثٌر االلتزام باالتفاق بدا واضحا
على أسعار النفط "حٌث الحظنا ارتفاعا فً األسعار بؤكثر من عشرة بالمئة خالل األسابٌع القلٌلة
الماضٌة إضافة الى أن تراجع كمٌات المخزون من الخام التً كانت زائدة خالل السنوات الخمس
الماضٌة وانخفضت بنحو  071ملٌون برمٌل".
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وأعرب الوزٌر عن تفاإله بشؤن مزٌد من االستقرار فً سوق النفط ،وأن تحقق السوق النفطٌة
العالمٌة أرقاما متمٌزة خالل األشهر السبعة المقبلة بفضل التزام الدول من داخل وخارج أوبك
بتطبٌق البنود الخاصة باتفاق خفض سقؾ اإلنتاج بواقع  558ألؾ برمٌل فً الٌوم ،والذي تم تمدٌده
خالل اجتماع أوبك الوزاري فً ماٌو الماضً لمدة تسعة أشهر إضافٌة.
وحول ما تردد بشؤن إمكانٌة تمدٌد االتفاق بعد نهاٌة مارس المقبل وفٌما إذا كان هذا الموضوع
ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارٌة الخامس من نوعه أوضح السٌد المرزوق أنه من المبكر
جدا الحدٌث عن هذا الموضوع خاصة وأننا حالٌا ما زلنا فً الشهرٌن األولٌن من بدء سرٌان اتفاق
التمدٌد لمدة تسعة أشهر وبالتالً ٌتعٌن علٌنا أن نراقب األرقام والتقارٌر الدورٌة بهذا الخصوص
شهرا بشهر ومن ثمة نقرر مسؤلة التمدٌد من عدمه .وأضاؾ إن اللجنة الوزارٌة تعقد شهرٌا
اجتماعات لهذا الؽرض تبحث فٌها مستوٌات اإلنتاج وتطورات السوق النفطٌة ومدى التزام الدول
بحصص خفض اإلنتاج ومن ثم تقدر فٌما إذا كانت هناك حاجة ألي تعدٌل ،مشٌرا الى أن المنظمة
ال ترى حتى اآلن أي حاجة لتمدٌد خفض اإلنتاج لكن الوقت مازال مبكرا للحدٌث عن هذا
الموضوع.
ومع انتهاء أسبوع التداول األخٌر فً الشهر حققت أسعار خامً برنت وؼرب تكساس الوسٌط
مكاسب أسبوعٌة فً ضوء مراهنة المستثمرٌن على أن الجهود الرامٌة إلى تقلٌص تخمة المعروض
العالمً تحقق نجاحا وأن آفاق الطلب تتحسن .وحقق الخام األمرٌكً رابع مكاسبه األسبوعٌة على
التوالً مضٌفا  9فً المائة الى قٌمته على مدى شهر سبتمبر ،بٌنما ارتفع خام القٌاس العالمً مزٌج
برنت إلى  57047دوالر للبرمٌل ،محققا خامس مكاسبه األسبوعٌة.
وخارج الوالٌات المتحدة ،أشار كبار منتجً النفط فً العالم أٌضا إلى أنهم سٌلتزمون بتخفٌضات
اإلنتاج للحد من المعروض ،وأظهر مسح أن إنتاج منظمة أوبك قد ارتفع فً سبتمبر بمقدار 51
ألؾ برمٌل ٌومٌا مع زٌادة صادرات العراق وارتفاع اإلنتاج فً لٌبٌا المعفاة من اتفاق خفض
اإلمدادات .وخلص المسح إلى أن مستوى التزام أوبك بالتعهدات التً قطعتها على نفسها بشؤن
خفض اإلمدادات انخفض إلى  86فً المائة فً سبتمبر مقارنة مع  89فً المائة فً أؼسطس.
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وواصلت السعودٌة أكبر مصدر للخام فً العالم تحمل الجزء األكبر من تخفٌضات المنظمة من
خالل ضخ إمدادات دون المستوى المستهدؾ لها ،وأظهرت زٌادة إمدادات العراق أن التوتر
السٌاسً بشؤن استفتاء استقالل إقلٌم كردستان العراق لم ٌإثر على صادرات البالد من الخام .وتلقى
النفط دعما من تهدٌدات تركٌا بوقؾ خط أنابٌب قادم من إقلٌم كردستان العراق بعد استفتاء صوت
فٌه األكراد بؤؼلبٌة ساحقة لصالح االستقالل.
وخلص المسح إلى ؼٌاب مزٌد من الزٌادات الكبٌرة فً اإلنتاج فً نٌجٌرٌا أو لٌبٌا المعفاتٌن من
خفض اإلنتاج ،وساعدت الزٌادة فً إنتاج لٌبٌا ونٌجٌرٌا على ارتفاع اإلنتاج إلى أعلى مستوى فً
 7107خالل ٌولٌو .وضخت لٌبٌا إمدادات إضافٌة بلػ حجمها  51ألؾ برمٌل ٌومٌا فً سبتمبر مع
استئناؾ العمل فً حقل الشرارة النفطً بعد إؼالق خط أنابٌب ،لكن اإلنتاج ظل متقلبا وفً
المتوسط دون مستوٌات تتجاوز الملٌون برمٌل ٌومٌا جرى تسجٌلها فً وقت سابق من هذا العام.
وانخفض إنتاج نٌجٌرٌا  71ألؾ برمٌل ٌومٌا ،وأعلن مشروع روٌال داتش شل فً نٌجٌرٌا حالة
القوة القاهرة على صادرات خام بونً الخفٌؾ بسبب إؼالق خط أنابٌب للتصدٌر ،بٌنما ارتفع إنتاج
العراق  41ألؾ برمٌل ٌومٌا بفضل زٌادة الصادرات من إقلٌم كردستان وفق بٌانات الناقالت ،ولم
تسجل الصادرات من المرافئ الجنوبٌة فً البالد تؽٌرا ٌذكر.
وعززت إٌران ،المسموح لها بزٌادة صؽٌرة فً اتفاق أوبك ،إمداداتها بإضافة  71ألؾ برمٌل
ٌومٌا ،ومن بٌن الدول ذات اإلنتاج األقل ،صدرت أنجوال كمٌات أقل من الخام مقارنة مع شهر
أؼسطس وكذلك كان الحال مع فنزوٌال.
وأعلنت أوبك العام الماضً مستوى مستهدفا لإلنتاج بلػ  77051ملٌون برمٌل ٌومٌا استنادا إلى
أرقام منخفضة فً لٌبٌا ونٌجٌرٌا ،وٌشمل االنتاج المستهدؾ إندونٌسٌا التً ؼادرت المنظمة منذ ذلك
الحٌن لكنه ال ٌشمل ؼٌنٌا االستوائٌة ،أحدث دولة تنضم إلى المنظمة .وبحسب المسح ،فقد بلػ
متوسط اإلنتاج فً سبتمبر  77077ملٌون برمٌل ٌومٌا بما ٌزٌد بمقدار  971ألؾ برمٌل ٌومٌا عن
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المستوى المستهدؾ المعدل لحذؾ إندونٌسٌا من دون أن ٌشمل ؼٌنٌا االستوائٌة .ومع إضافة ؼٌنٌا
االستوائٌة ،بلػ إجمالً اإلنتاج  77086ملٌون برمٌل ٌومٌا بارتفاع قدره  51ألؾ برمٌل ٌومٌا عن
أؼسطس ،وٌستند مسح روٌترز إلى بٌانات مالحٌة توفرها مصادر خارجٌة ،إلى جانب بٌانات
تومسون روٌترز ومعلومات توفرها مصادر فً شركات النفط وأوبك وشركات استشارات .وٌبٌن
الشكل ( )5سعر االؼالق لبرمٌل مزٌج برنت فً السوق الفورٌة للسلع خالل شهر سبتمبر .7107
شكل ( )5سعر برمٌل برنت فً السوق الفورٌة فً سبتمبر 7107
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 6.0التقارير النفطية ألوبك ووكالة الطاقة
توقعت منظمة أوبك فً تقرٌرها الشهري الصادر فً  07سبتمبر زٌادة الطلب على نفطها فً العام
القادم ،وأشارت إلى بوادر تحسن فً السوق العالمٌة ،مبٌنة أن اتفاق خفض اإلنتاج الذي أبرمته مع
دول ؼٌر أعضاء بالمنظمة ٌساعد على تقلٌص تخمة المعروض التً ضؽطت على األسعار .وقالت
المنظمة فً تقرٌرها إن العالم سٌحتاج إلى  77087ملٌون برمٌل ٌومٌا ً من خامات أوبك فً ،7108
بارتفاع قدره  401آالؾ برمٌل ٌومٌا ً عن التوقعات السابقة .وأضافت المنظمة أن إنتاجها النفطً
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فً أؼسطس ،جاء دون توقعات الطلب إذ انخفض اإلنتاج  79ألؾ برمٌل ٌومٌا ً عن مستوٌات ٌولٌو
إلى  77076ملٌون برمٌل ٌومٌاً.
وأوضحت المنظمة أنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها فً الربعٌن األول والثانً من عام 7108
إلى مستوى أقل من مستوى اإلنتاج الحالً .وٌعنً ذلك أنه من المحتمل أن تبحث المنظمة أٌضا ً
زٌادة نسب خفض االمدادات وكان إجمالً إنتاج أوبك قد تراجع بواقع  81ألؾ برمٌل ٌومٌا ً لٌصل
إلى  77076ملٌون برمٌل ٌومٌا ً فً أؼسطس مقارنة مع  77084ملٌون برمٌل ٌومٌا ً فً ٌولٌو .وال
ٌزال اإلنتاج أعلى من سقؾ المنظمة البالػ  70075ملٌون برمٌل ٌومٌا ً وذلك بواقع ملٌون برمٌل
ٌومٌا ً.
وذكرت وكالة الطاقة الدولٌة فً تقرٌرها الشهري الصادر فً سبتمبر  7107أن أسواق النفط تسٌر
ببطء نحو تحقٌق التوازن المنشود بٌن اإلنتاج والطلب ،وذلك بدعم من قوة نمو الطلب العالمً فً
الربع الثانً من عام  7107والذي زاد بنحو  %704على أساس سنوي .ودفع ذلك بوكالة الطاقة
الدولٌة إلى رفع توقعاتها لنمو الطلب لهذا العام بواقع  011ألؾ برمٌل ٌومٌا ً إلى  006ملٌون برمٌل
ٌومٌاً .وفً العام المقبل ،تتوقع الوكالة ارتفاع الطلب بقوة أٌضا ً وبما ٌصل الى  0078ملٌون برمٌل
ٌومٌاً .ومما زاد تماسك السوق تراجع اإلنتاج العالمً خالل أؼسطس إما بسبب أعمال الصٌانة أو
لالنقطاعات المتفرقة ؼٌر المخطط لها ،مثل إعصار هارفً ،أو انقطاع اإلنتاج من لٌبٌا بعد أن قام
مجموعة من المحتجٌن المسلحٌن بإؼالق حقل شرارة الذي ٌعد أكبر حقل نفط فً البالد.
وعلى الرؼم من التؤثٌر السلبً الذي خلفه إعصار هارفً على إنتاج الوالٌات المتحدة فإنه من
المتوقع أن ٌتسارع نمو إنتاج الدول من خارج أوبك قبل نهاٌة العام ،مضٌفا ً ما ٌصل إلى  511ألؾ
برمٌل ٌومٌا ً فً الربع الرابع .ومن المتوقع أن تكون سنة  7107السنة األولى التً ٌتجاوز فٌها
الطلب مستوى اإلنتاج منذ عام  ،7107وذلك على أساس سنوي .وبٌنما ٌمثل ذلك مصدر ارتٌاح
لمنظمة أوبك التً تسعى لاللتزام باتفاقٌة خفض اإلنتاج لخمسة عشر شهراً وتهدؾ من خاللها إلى
خفض المخزون ،إال أنه ال ٌزال أمامها المزٌد من العمل .إذ ال ٌزال إنتاج دول منظمة التعاون
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االقتصادي ومخزون المنتجات البترولٌة ،وهو أهم مإشرات االلتزام لدى أوبك ،عند مستوٌات
عالٌة تبلػ  7017ملٌارات برمٌل فً ٌولٌو ،وذلك فً الشهر التاسع من مدة الخفض .وٌظل ذلك
أعلى من هدؾ أوبك لمتوسط السنوات الخمس (أي  7075ملٌار برمٌل) بنحو أكثر من  751ملٌون
برمٌل ٌومٌا ،وذلك بالرؼم من تراجع اإلنتاج ومخزون المنتجات فً خمسة من أصل الشهور
السبعة الماضٌة.
وما قد ٌشكل مصدر قلق ألوبك هو التراكم المحتمل فً المخزون بدالً من التراجع خالل عام
 ، 7108وهو ما تتوقع وكالة الطاقة الدولٌة حدوثه فً حال تضاعؾ إنتاج الدول من خارج أوبك
بمعدل ٌقدر بنحو  005ملٌون برمٌل ٌومٌاً ،األمر الذي حتما ً سٌإجل تحقٌق هدؾ أوبك لخفض
المخزون حتى عام .7109
ثانياً :التطورات االقتصادية اإلقليمية
 0.7مرونة االقتصاد الكويتي أمام انخفاض أسعار النفط
نشر معهد التموٌل الدولً فً نهاٌة شهر سبتمبر مالحظات بحثٌة عن مدى مرونة االقتصاد الكوٌتً
تجاه تطورات األسعار النفطٌة مقارنة مع بعض المقارنات مع دول مجلس التعاون األخرى.
وٌفتتح مالحظاته باإلشارة إلى العدٌد من نقاط القوة منها :وضع االقتصاد المتكٌّؾ مع هذه األسعار،
فً ظل انخفاض ال ّدٌن ،وضخامة المص ّدات المالٌة ،التً تتٌح الضبط المالً المتدرج .باإلضافة
إلى استمرارٌة قوة النمو ؼٌر النفطً الموجه باالستثمارات ،والذي ٌفوق متوسطه (أي النمو)
متوسط النمو المناظر لبقٌة دول مجلس التعاون األخرى .وال تستبعد المالحظات اآلثار السلبٌة
على االقتصاد بفعل التوترات اإلقلٌمٌة الجٌوسٌاسٌة ،وانخفاض أسعار النفط ،وؼٌرها.
ورؼم انخفاض أسعار النفط فإن معدل نمو الناتج المحلً ؼٌر النفطً قد وصل إلى حوالً ()%3
عام  .2016وذلك ٌعود أساسا ً إلى جدوى العدٌد من المشروعات ،والتدرج فً الضبط المالً،
وتجنب خفض اإلنفاق االستثماري واألجور .وكان للمشروعات االستثمارٌة المدرجة بالخطة عام
 2014األثر الواضح فً استمرارٌة الدفعة القوٌة للقطاع ؼٌر النفطً .وكما ٌوضح الشكل ()1
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تجاوز معدل النمو ؼٌر النفطً بدولة الكوٌت نظٌره فً دول مجلس التعاون خالل السنوات األربع
األخٌرة.

وتتوقع المالحظات البحثٌة أن ٌصل هذا المعدل إلى ( )%4عام  2017مدعما ً

بمشروعات البنٌة األساسٌة الطموحة.
شكل ( :)1تجاوز معدل النمو ؼٌر النفطً بدولة الكوٌت نظٌره فً دول مجلس التعاون
%
دول مجلس التعاون

الكوٌت

وٌمضً إنشاء مطار الكوٌت الدولً ( 4.3ملٌار دوالر) قدما ً بعد أن تمت ترسٌته إلى مقاول جدٌد.
فً حٌن سوؾ تنجز الهٌئة العامة لإلسكان ( )36ألؾ وحدة سكنٌة جدٌدة فً نهاٌة عام .2017
األمر الذي سوؾ ٌساهم فً استقرار القطاع العقاري بعد سنتٌن من فترة التصحٌح.
وتعتقد المالحظات البحثٌة أنه رؼم بقاء النشاط االقتصادي ؼٌر النفطً قوٌاً ،إالّ أن انخفاض
مستوى اإلنتاج النفطً (ضمن اتفاق أوبك عام  )2016سٌإثر فً خفض نمو الناتج المحلً
اإلجمالً الحقٌقً بحدود (( )%0.5علما ً بؤن حصة القطاع النفطً فً الناتج تفوق  .)%50ورؼم
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ذلك فإن االقتصاد الكوٌتًٌ ،مكن أن ٌنمو خالل األجل القرٌب ،بٌن ( ،)%3.0 - %2.5مدفوعا ً
بارتفاع اإلنتاج النفطً ،واالستثمار ،والتحسّن التدرٌجً فً أسعار النفط.
ثم تتطرق المالحظات إلى وضع الحساب الجاري وتعرّ ضه ،بعد عقدٌن من الفائض ،إلى عجز عام
ٌ 2016ق ّدر بحوالً ( )5ملٌار دوالر (وصل الفائض إلى  54ملٌار عام  .)2014وذلك بفعل
انخفاض أسعار النفط الحا ّد .وٌتوقع معهد التموٌل الدولً عودة الفائض للحساب الجاري عام
 2017لٌصل إلى ما ٌمثل ( )%0.6من الناتج المحلً اإلجمالً ،وبمساعدة التطور اإلٌجابً فً
أسعار النفط .وعكس الوضع فً بلدان مجلس التعاون األخرى ،الزالت الواردات قوٌة ،وذلك بفعل
الطلب المحلً على رأس المال ،والسلع الصناعٌة.
بعد ذلك ٌشٌر المعهد فً مالحظاته البحثٌة إلى وضع الموازنة العامة للدولة ،حٌث ٌتجه عجز
الموازنة إلى االنخفاض التدرٌجً .علما ً بؤن العجز محسوب باستبعاد دخل االستثمار .وأن توجه
السلطات المعنٌة ،كما ٌشٌر المعهد ،هو اتباع سٌاسة ضبط مالً متدرجة ،مع اهتمام بزٌادة
اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة ،وخفض اإلعانات .وٌوضح الجدول ( )1اإلطار العام للموازنة للفترة
( ،)2016 – 2014فعلً ،مع تنبإ المعهد للفترة ( .)2018 – 2017وكان لالنخفاض الحا ّد فً
اإلٌرادات النفطٌة عام  2015و  2016أكبر من أن ٌعوّ ض االنخفاض فً اإلنفاق الجاري خالل
هذٌن العامٌن .األمر الذي أدى إلى عجوزات مالٌة (باستبعاد دخل االستثمار) ق ّدرت بحوالً
( )%17من الناتج المحلً اإلجمالً.
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جدول ( :)1الموازنة العامة الملخصة
للفترة الفعلٌة ( ،)2016 – 2014والمتنبؤ بها للفترة ()2018 – 2017
ملٌار دٌنار إال ّ فً حالة اإلشارة لعكس ذلك
البنود

2014

2015

2016

مجموع اإليرادات:
إٌرادات نفطٌة
إٌرادات ؼٌر نفطٌة
منها دخل االستثمار
مجموع اإلنفاق:
اإلنفاق الجاري
اإلنفاق االستثماري
ً
رصٌد الموازنة (شامال دخل االستثمار)
كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً
رصٌد الموازنة (باستبعاد دخل االستثمار)
كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً

29.4
22.5
6.9
4.5
21.4
19.6
1.9
8.0
18.5
1.0
2.2

18.2
12.1
6.2
4.6
18.2
16.1
2.1
0.0
0.0
-6.0
-17.3

17.9
11.7
7.0
4.8
17.7
15.5
2.2
0.2
0.6
-5.9
-17.7

7102
(تنبؤ)
19.8
12.8
7.2
5.1
19.3
16.8
2.5
0.5
1.4
-6.1
-16.6

7108
(تنبؤ)
21.4
13.5
7.9
5.4
19.8
17.1
2.7
1.6
3.8
-5.4
-14.2

المصدر :بنك الكوٌت المركزي وتقدٌرات المعهد.

وٌعتقد المعهد ،وبعٌداً عن السنة المالٌة الحالٌة ،بإمكانٌة خفض العجز بمساعدة تعبئة اإلٌرادات ؼٌر
النفطٌة ،وترشٌد اإلنفاق الجاري ،وانتعاش أسعار النفط .وفً حالة العمل بضرٌبة القٌمة المضافة
بدءاً من أول ٌناٌر  ،2018وبمعدل ( ،)%5فإن اإلٌرادات ؼٌر النفطٌة ٌمكن أن ترتفع بـ
( )%1.5كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً .مع توقع ّ
تؤخر العمل بهذه الضرٌبة حسب إشارة
المعهد .وترى المالحظات بؤن هناك ثالث عوامل تلعب دوراً فً السٌاسة المالٌة:
(أ)

استمرار الحكومة فً رفع قٌمة اإلنفاق االستثماري ،األمر الذي سٌساهم فً تعزٌز
معدل النمو ؼٌر النفطً.

(ب) االستعداد ،والرؼبة ،فً إعادة تعرٌؾ دولة الرفاه بشكل أساسً.
(ج)

دور المص ّدات المالٌة (االحتٌاطً) فً إطالة فترة تحمّل العجز لفترة أطول.

وباالعتماد على هذه العوامل ٌعتقد المعهد بؤن العجز ٌمكن أن ٌنخفض تدرٌجٌا ً فقط لٌصل إلى نحو
( )%9من الناتج المحلً اإلجمالً عام .2020
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وٌتطرق المعهد ،فٌما بعد ،إلى الخٌارات المتاحة للتعامل مع العجز ،والذي تم تموٌله أساساً ،عامً
 2015و  2016من السحب من االحتٌاطً ،واالقتراض من البنوك والمإسسات المالٌة ؼٌر
المصرفٌة .وتم اللجوء منذ مارس ،العام الحالً ،إلى أسواق ال ّدٌن الدولٌة .وذلك من خالل إصدار
قٌمة ( )8ملٌار دوالر (حوالً  %6.6من الناتج المحلً اإلجمالً) ،على شكل سندات سٌادٌة لمدة
خمس وعشر سنوات .وفً ظل موقؾ المص ّدات المالٌة القوي ،والتصنٌؾ االئتمانً القوي أٌضا ً
) (AAفإنه بإمكان الدولة أن تختار التولٌفة المالئمة لس ّد العجز .مع الرؼبة حالٌا ً برفع سقؾ ال ّدٌن
إلى ( )25ملٌار دٌنار (حوالً  83ملٌار دوالر) مقارنة مع السقؾ الحالً ( 10ملٌار دٌنار)،
وإصدار أدوات دٌن آلجال تصل إلى ( )30عام مقارنة مع الح ّد الحالً ( 10ملٌار دٌنار).
وٌشٌر المعهد ،أٌضاً ،إلى استمرار المإشرات اإلٌجابٌة والصحٌة للقطاع المصرفً .حٌث سجّ ل،
خالل النصؾ األول من عام  ،2017االئتمان الممنوح للقطاع الخاص معدل نمو مشجّ ع ،بعد أن
تعرّ ض هذا االئتمان النخفاض عام  2016بسبب ضعؾ ثقة المستهلك .كما أن المصارؾ الكوٌتٌة
تتمتع بنسبة كفاٌة رأسمالٌة بلؽت ( )18.6فً الربع األول من عام  ،2017ونسبة دٌون متعثرة
( ،)%2.5ومخصصات لتؽطٌة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها بلؽت أكثر من ( ،)%200مع
استمرار ربحٌة البنوك.
كما أن بنك الكوٌت المركزي ،وعلى عكس بنوك دول مجلس التعاون األخرى ،لم ٌرفع سعر
الخصم واستمر عند  ،%2.75رؼم رفع الفٌدرالً األمرٌكً بـ ( )0.25نقطة مئوٌة .وتعود هذه
المرونة النسبٌة للسٌاسة النقدٌة بدولة الكوٌت إلى ربط الدٌنار بسلّة من العمالت ،بدالً من الربط
الكامل بالدوالر ،كما هو الحال فً دول مجلس التعاون األخرى.
وٌسلّط المعهد الضوء ،بعد ذلك ،على حاجة الدولة للتنوٌع االقتصادي ،حٌث ٌعتمد االقتصاد على
القطاع النفطً بنسبة تصل إلى ( ،)%55وهً من أعلى النسب مقارنة ببلدان مجلس التعاون
األخرى .وللتخفٌؾ من هذا االعتماد تم إصدار خطة طوٌلة األجل تسمى "الكوٌت الجدٌدة" تهدؾ
لتقلٌل االعتماد على المورد النفطً الناضب ،ومن خالل تحوٌل البلد إلى مركز مالً وتجاري .كما
تتضمن رإٌة الكوٌت الجدٌدة العدٌد من اإلصالحات االقتصادٌة – االجتماعٌة ،واستثمارات ضخمة
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فً البنٌة األساسٌة .وتخصص خطة التنمٌة حوالً ( )112.5ملٌار دوالر لإلنفاق على ()521
مشروع خالل الفترة (.)2020 – 2016
ثالثاً :التطورات االقتصادية العالمية
 0.1التطورات االقتصادية األمريكية
 0.0.1الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا ً للتقدٌرات "الثالثة" لمعدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً للربع الثانً من عام ،2017
الصادرة من مكتب التحلٌل االقتصادي األمرٌكً ،فقد ارتفع معدل النمو ،على أساس سنوي ،بـ
( .)%3.1علما ً بؤن التقدٌرات الثالثة تعتمد على مصادر أدق وأحدث قٌاسا ً بالمتاحة للتقدٌرات
الثانٌة (السابقة) .حٌث كان ارتفاع النمو فً التقدٌرات الثانٌة ٌعادل ( .)%3.0وقد زادت مساهمة
االستثمار فً المخزون الخاص بؤكثر مما هو الحال مع التقدٌر الثانً ،إال ّ أن الصورة العامة للنمو
االقتصادي بقٌت كما هً.
وٌعكس االرتفاع فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً فً الربع الثانً المساهمة اإلٌجابٌة لالستهالك
الخاص ،واالستثمار الثابت ؼٌر السكنً ،والصادرات ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً ،والمخزون
الخاص .أما المساهمات السلبٌة فقد تمثلت فً االستثمار الثابت السكنً ،واإلنفاق الحكومً المحلً
وعلى مستوى الوالٌة ،مع ارتفاع الواردات (التً تطرح من الناتج) .وٌوضح الشكل ( )1التؽٌر
النسبً فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً كل ربع سنة.
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شكل ( :)1التؽٌر النسبً فً الناتج المحلً اإلجمالً حسب كل ربع سنة
(للفترة )2017 – 2013

 7.0.1معدل التضخم
ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن للمناطق الحضرٌة بـ ( )%0.5خالل شهر سبتمبر ،على
أساس موسمً مع ّدل ،حسب ما ورد فً مكتب إحصاءات العمل األمرٌكً الصادرة فً  13أكتوبر
 .2017علما ً بؤن هذا الرقم ارتفع لجمٌع مكوناته ،خالل السنة الماضٌة ،بـ ( .)%2.2وشهد الرقم
الخاص بالكازولٌن ارتفاعا ً بـ ( )%13.1فً سبتمبر ،وتمثل هذه الزٌادة ثالثة أرباع زٌادات جمٌع
البنود المع ّدلة موسمٌاً.
أما الرقم الخاص بجمٌع البنود ،ماعدا الؽذائٌة والطاقة ،فقد ارتفع بـ ( )%0.1فً سبتمبر .مع
استمرار ارتفاع الرقم الخاص بالمساكن.

وكذلك ارتفاع أرقام كل من السٌارات ،والتؤمٌن،

واالستراحة ،والتعلٌم ،وخدمات التلفون الالسلكً .أما األرقام التً شهدت انخفاضا ً فهً :وسائل
النقل الجدٌدة ،واألثاث والصٌانة ،والرعاٌة الصحٌة ،والسٌارات المستعملة ،والشاحنات.
وٌشهد الرقم القٌاسً لكل البنود خالل السنة الماضٌة المنتهٌة فً سبتمبر  2017اتجاها ً للصعود
منذ أن كان ( )%1.6فً ٌونٌو  .2017كما شهد الرقم الخاص بالطاقة ارتفاعا ً بلػ ()%10.1
خالل السنة الماضٌة .وٌعتبر هذا االرتفاع األكبر منذ نهاٌة مارس  .2017فً حٌن ارتفع الرقم
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الخاص بالمواد الؽذائٌة ( )%1.2خالل العام الماضً .وٌوضح الشكل ( )2التؽٌر النسبً فً الرقم
القٌاسً ألسعار المستهلكٌن خالل السنة الماضٌة على أساس شهري.
شكل ( :)2التؽٌر النسبً فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن لكافة المناطق الحضرٌة،
والمع ّدل موسمٌاً ،للفترة سبتمبر  – 2016سبتمبر 2017

 1.0.1معدل البطالة
انخفض ،حسب إحصاءات مكتب إحصاءات العمل األمرٌكً ،معدل البطالة إلى ( )%4.2فً
سبتمبر ،وبانخفاض فً عدد العاطلٌن فً الحضر ٌق ّدر بـ ( .)-33.000وٌعكس انخفاض التشؽٌل
الحا ّد فً نشاط خدمات األؼذٌة والمشروبات آثار إعصار "هارفً" و "إٌرما" .وقد انخفض معدل
البطالة ،فً سبتمبر ،بنحو ( )%0.2لٌصل إلى ( ،)%4.2وانخفض عدد العاطلٌن لٌصل إلى
( )6.8ملٌون (انخفاض بعدد  331ألؾ).
ووصل معدل البطالة فً حالة الرجال البالؽٌن ( ،)%3.9والسود ( ،)%7.0علما ً بؤن هذٌن
المعدلٌن قد شهدا انخفاضا ً فً شهر سبتمبر .أما فً حالة اإلناث البالؽٌن فقد وصل معدل البطالة
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إلى ( ،)%3.9والمراهقٌن ( ،)%12.9والبٌض ( ،)%3.7واآلسٌوٌٌن ( )%3.7أٌضاً،
والالتٌنٌٌن (.)%5.1
وعند التطرق لطول فترة البطالة فكان أكبر عدد للعاطلٌن هو لفترة أقل من ( )5أسابٌع (حوالً
 2.5ملٌون) ،ثم للفترة بٌن ( )14 – 5أسبوع (حوالً  2.2ملٌون) ،ثم للفترة ( )27أسبوع فؤكثر
(حوالً  1.9ملٌون) ،وللفترة ( )26 – 15أسبوع (حوالً  1.1ملٌون) .أنظر الشكل ( )3الخاص
بمعدل البطالة المع ّدل موسمٌاً.
شكل ( :)3معدل البطالة المع ّدل موسمٌا ً (سبتمبر  – 2015سبتمبر )2017
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 7.1التطورات االقتصادية األوروبية
 0.7.1معدل التضخم
ٌتوقع أن ٌصل معدل التضخم إلى حوالً ( )%1.5فً سبتمبر  ،2017والذي ٌعتبر مستقراً
بالمقارنة مع شهر أؼسطس  .2017وعند النظر فً مكونات معدل التضخم فً منطقة الٌورو
ٌالحظ بؤن أسعار الطاقة من المتوقع أن تمثل أهم سبب الرتفاع معدل التضخم السنوي (من %3.9
فً سبتمبر مقارنة مع  %4.0فً اؼسطس) .ثم تؤتً بعد ذلك مسإولٌة ارتفاع أسعار األؼذٌة
والمشروبات الروحٌة والتبػ ( %1.9فً سبتمبر مقارنة بـ  %1.4فً أؼسطس) ،ثم الخدمات
( %1.5مع  %1.6على التوالً) ،مع استقرار السلع الصناعٌة ؼٌر المرتبطة بالطاقة (.)%0.5
وٌوضح الشكل ( )4مكونات معدل التضخم السنوي للمنطقة األوروبٌة.
شكل ( :)4معدل التضخم السنوي فً المنطقة األوروبٌة ،فً سبتمبر 2017
()%
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 7.7.1معدل البطالة
وصل معدل البطالة المع ّدل موسمٌا ً فً منطقة الٌورو ) (EA19إلى حوالً ( )%9.1فً أؼسطس
 ،2017حسب النشرة اإلحصائٌة الصادرة من المكتب اإلحصائً األوروبً فً  2أكتوبر .2017
وٌعتبر هذا المعدل مستقراً قٌاسا ً بشهر ٌولٌو ،ومنخفض عن المعدل المناظر فً أؼسطس ،2016
والبالػ ( .)%9.9أما معدل البطالة فً المجموعة األوروبٌة ) (EU28فقد وصل إلى ()%7.6
فً أؼسطس  ،2017وبانخفاض عن نظٌره فً ٌولٌو فً نفس السنة والبالػ ( ،)%7.7وكذلك
بانخفاض عن نظٌره فً اؼسطس  2016والبالػ ( .)%8.5وٌعتبر المعدل السائد فً المجموعة
األوروبٌة األقل منذ نوفمبر .2008
وٌقدر مكتب اإلحصاء بؤن هناك ( )18.747ملٌون عاطل فً المجموعة األوروبٌة ،منهم
( )14.751ملٌون فً منطقة الٌورو ،وذلك فً أؼسطس  .2017وقد شهد رقم العاطلٌن انخفاضا ً
قٌاسا ً بشهر ٌولٌو ،بما ٌقدر بحوالً ( )104ألؾ فً المجموعة األوروبٌة ،و( )42ألؾ فً منطقة
الٌورو .وبالمقارنة مع أؼسطس  2016انخفض معدل البطالة بـ ( )1.923ملٌون فً المجموعة
األوروبٌة ،و( )1.319ملٌون فً منطقة الٌورو.
أما على مستوى الدول األعضاء فقد شهدت الدول التالٌة أقل معدالت البطالة فً أؼسطس :2017
جمهورٌة الجٌك ( ،)%2.9وألمانٌا ( ،)%3.6ومالطا ( .)%4.2فً حٌن شهدت الدول التالٌة
أعلى معدالت بطالة :قبرص (بٌن  ،)%10.7 - %13.1والٌونان (من  %23.5إلى %21.2
بٌن ٌونٌو  2016وٌونٌو  ،)2017وأسبانٌا (من  %19.3إلى  .)%17.1وٌوضح الشكل ()5
معدالت البطالة فً أؼسطس  2017المع ّدلة موسمٌاً.
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شكل ( :)5معدالت البطالة المع ّدلة موسمٌا ً (أؼسطس )2017
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