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مقدمة
تضمن تقرير شهر إبريل  ،2020في قسمه الخاص بالتطورات االقتصادية المحلية ،عرضا آلخر
ال متاح من معلومات وبيانات ،منشورة من جهات رسمية ،عن تطورات أسعار صرف الدينار مقابل
أهم ثالث عمالت ،الدوالر األمريكي واليورو واإلسترليني .باإلضافة إلى تطورات عدد من
المؤشرات النقدية ،وأوضاع سوق األوراق المالية ،ومعدل التضخم .في حين اهتم القسم الثاني بآخر
التط ورات النفطية على أساس اإلنتاج  ،واألسعار ،والنمو االقتصادي ،والطلب والعرض العالمي
النفطي ،والتجارة النفطية والمخزون النفطي ،والتغيرات في عدد الحفارات النفطية .أما القسم الثالث
فقد اهتم بأحدث اتجاهات عدد من المتغيرات االقتصادية الكلية في كل من الواليات المتحدة،
واالتحاد األوروبي ،وهي من أهم الكتل االقتصادية المحركة للنمو االقتصادي العالمي .وسبق ذلك
إحاطة سريعة بتطورات االنتعاش االقتصادي التدريجي في الصين ،باعتبارها من أهم الدول
المستوردة للنفط الكويتي.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وفقا إلحصاءات موقع بنك الكويت المركزي حول سلوك أسعار الصرف خالل شهر إبريل ،2020
وصل أعلى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي إلى ( )309.05فلس .في حين
وصل بداية الشهر إلى ( )308.65فلس ،وآخر الشهر إلى ( )308.7فلس .أي بمعدل نمو بلغ
( .)%0.01ويوضح الشكل ( )1تطور هذا السعر خالل إبريل .2020
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شكل ( :)1تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
إبريل 2020

أما في حال سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،خالل شهر إبريل  ،2020فقد وصل أعلى
سعر إلى ( )338.48فلس .ووصل بداية الشهر إلى ( )337.62فلس ،وآخر الشهر إلى
( )335.42فلس ،أي بمعدل نمو ( .)%0.65-ويوضح الشكل ( )2تطور هذا السعر خالل شهر
إبريل .2020
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شكل ( :)2تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
إبريل 2020

وفي حالة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني ،خالل شهر إبريل  ،2020فقد
وصل إلى أعلى سعر وهو ( )388.85فلس .ووصل بداية الشهر إلى ( )382.25فلس ،وآخر
الشهر إلى ( )384.87فلس ،وبمعدل نمو ( .)%0.68+ويوضح الشكل ( )3تطور هذا السعر
خالل شهر إبريل .2020
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شكل ( :)3تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
إبريل 2020

 2.1سوق األوراق المالية
وفقا لتقارير سوق األوراق المالية ،لم تنجو أسواق األوراق المالية ،شأنها شأن بقية األسواق ،من
اآلثار السلبية للصدمة الصحية الخارجية .فبعد الخسائر الضخمة (على شكل موجة بيع كبيرة) التي
شهدتها السوق ،خالل شهر مارس ،تمكن السوق بالكويت من تحقيق مكاسب مقبولة ،خالل شهر
إبريل  ،2020لتعويض بعض خسائر شهر مارس السابق .وقد ساهم في هذا التحسن اإلجراءات
التحفيزية التي قدمتها العديد من دول العالم ،ومن ضمنها الكويت ،إلنعاش السوق المحلي ،وفي ظل
انحسار المخاوف نسبيا المرتبطة بالصدمة الصحية.
وقد وصلت المكاسب الرأسمالية للسوق ،الشهر الماضي ،إلى حوالي ( )495مليون دينار ،مع قيمة
سوقية وصلت إلى ( )27.47مليار دينار ،وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي (.)%1.8
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وقد شهد مؤشر السوق األول ،في نهاية إبريل  ،2020نموا وصل إلى حوالي ( ،)%3.0بالمقارنة
مع إقفال شهر مارس .أما المؤشر الرئيسي فقد ارتفع بمعدل ( ،)%3.5ونمو بالمؤشر العام بلغ
( .)%3.1مع إقفال المؤشر الرئيسي بنمو بلغ (.)%4.7
ورغم هذا النمو في المؤشرات األربعة ،خالل إبريل ،إال أن التداوالت كانت أقل من شهر مارس،
حيث وصل إلى حوالي ( )3.17مليار سهم ،وبنسبة انخفاض عن مارس بلغت  ،%21.3مع
انخفاض السيولة (قيمة التداول) في شهر إبريل ،إلى ( )747.36مليون دينار ،وبنسبة انخفاض عن
مارس بلغت ( .)%24.2ويوضح الشكل ( )4تطور أداء مؤشرات السوق خالل شهر إبريل
.2020
شكل ( :)4تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،إبريل 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.
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أما على المستوى القطاعي ،وبقدر تعلق األمر بـ "كمية" التداول ،تصدر قطاع "البنوك" المرتبة
األولى (حوالي  1.66مليار سهم) ،أو ما نسبته ( )%52.2من إجمالي كمية األسهم المتداولة ،يليه
قطاع "الخدمات المالية" (حوالي  569.3مليون سهم) ،وبنسبة ( ،)%17.9والعقار (حوالي
 328.4مليون سهم) ،وبنسبة ( .)%10.3أما فيما يخص "قيمة" التداول فقد تصدر قطاع
"البنوك" ،أيضا ،القائمة ( )544.1مليون سهم وبنسبة ( )%72.8من إجمالي قيمة التداوالت ،يليه
قطاع "الصناعة" وبقيمة تداول بلغت ( )69.5مليون دينار ،وبنسبة ( ،)%9.3ثم "االتصاالت"
بقيمة ( )56.2مليون دينار ،وبنسبة (.)%7.5
 3.1معدل التضخم
أعلنت اإلدارة المركزية لإلحصاء بدولة الكويت نتائج األرقام القياسية ألسعار المستهلكين لشهر
مارس  .2020ووصل معدل التضخم اإلجمالي ،على أساس شهري (يناير  /مارس  ،)2020في
الشهر المذكور ،إلى ( ،)%0.09وعلى أساس سنوي (مارس  /2019مارس  )2020إلى
(.)%1.94
وتجسد أكبر معدل ،ضمن األساس الشهري في حالة "السلع والخدمات األخرى" ( ،)%0.81ثم
"االتصاالت" ( ،)%0.54و"السجائر والتبغ" ( ،)%0.30و"الترفيه والتسلية" ( .)%0.18في
حين انخفض معدل تضخم مجموعة واحدة هي "النقل" بنحو (.)%0.24
أما في حالة األساس السنوي ،والذي وصل فيه معدل التضخم اإلجمالي إلى ( )%1.94فقد شهدت
مجموعة واحدة انخفاضا وهي "خدمات السكن" ( .)%0.17في حين كان اتجاه كافة المجموعات
األخرى إلى االرتفاع ،وعلى رأسها "االتصاالت" ( ،)%4.09ثم "السلع والخدمات األخرى"
( ،)%4.01و"النقل" ( ،)%3.55يليها "الترفيه والتسلية" ( ،)%3.10و"المفروشات المنزلية
ومعدات الصيانة" ( ،)%2.86ثم "الكساء وملبوسات القدم" ( ،)%2.84وأقل معدل في االرتفاع
في حالة "السجائر والتبغ" ( .)%1.30ويوضح الجدول ( )1معدل التضخم ،على أساس شهري،
وسنوي ،خالل شهر مارس .2020
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جدول ( :)1تطور معدل التضخم على أساس شهري ،وسنوي،
اإلجمالي وعلى أساس المجموعات السلعية والخدمية
خالل شهر مارس 2020
المجموعات 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

مارس
2019

فبراير
2020

مارس
2020

113.3
107.6
130.6
105.6
115.2
118.9
107.5
121.1
107.7
106.4
120.8
120.9
107.2
114.4
112.3

115.4
110.5
131.9
108.5
115.0
122.1
109.8
125.7
111.5
109.5
124.2
122.5
110.6
116.3
115.5

115.5
110.6
132.3
108.6
115.0
122.3
109.9
125.4
112.1
109.7
124.2
122.5
111.5
116.4
115.7

التغير الشهري
()%
▲ 0.09
▲ 0.09
▲ 0.30
▲ 0.09
0.00
▲ 0.16
▲ 0.09
▼ -0.24
▲ 0.54
▲ 0.18
0.00
0.00
▲ 0.81
▲ 0.09
▲ 0.17

التغير السنوي
()%
▲ 1.94
▲ 2.79
▲ 1.30
▲ 2.84
▼ -0.17
▲ 2.86
▲ 2.23
▲ 3.55
▲ 4.09
▲ 3.10
▲ 2.81
▲ 1.32
▲ 4.01
▲ 1.75
▲ 3.03

المصدر :األرقام القياسية ألسعار المستهلك ،اإلدارة المركزية لإلحصاء ،مارس.2020 ،

 4.1التطورات النقدية
شههههد العهههرض النقهههدي ( )M2انخفاضههها متواضهههعا بنحهههو سهههالب ( )%2.4-خهههالل الفتهههرة مهههارس
 – 2019مههههارس  ،2020وهههههو أمههههر مشههههجع بقههههدر تعلههههق األمههههر باعتبههههارات وضههههع معههههدل
التضهههخم فهههي الحهههدود المقبولهههة ،وههههي بالفعهههل كهههذلك ( ،%1.94علهههى أسهههاس سهههنوي :مهههارس
 2019و  ،) 2020كمههها أشهههار القسهههم الخهههاص بالتضهههخم بدولهههة الكويهههت) .أمههها ودائهههع القطهههاع
الخههههاص بالههههدينار لههههدى القطههههاع المصههههرفي المحلههههي فقههههد انخفههههض معههههدل النمههههو ،خههههالل العههههام
المنصهههرم ،بنحهههو ( .)%3.4-ويعهههود ذلهههك االنخفهههاض أساسههها إلهههى انخفهههاض "شهههبه النقهههود" مهههن
حهههههوالي ( )28.455مليهههههار دينهههههار فهههههي مهههههارس  ،2019إلهههههى ( )26.546مليهههههار دينهههههار فهههههي
مههارس  ،2020رغههم ارتفههاع المكههون الثههاني للعههرض النقههدي وهههو "الودائههع تحههت الطلههب" مههن
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( )8.688مليهههار دينهههار إلهههى ( ) 9.351مليهههار دينهههار ،لهههنفس الفتهههرة .أمههها الودائهههع الحكوميهههة فقهههد
ارتفعههههت بنحههههو ( )%25.4مههههن ( )6.025مليههههار دينههههار إلههههى ( )7.560مليههههار دينههههار .وشهههههد
االدخههههار بالعملههههة األجنبيههههة بالقطههههاع المصههههرفي نمههههوا سههههالبا ( )%13.4لههههيعكس تحيههههز أسههههعار
الفائدة لصالح الودائع بالدينار الكويتي.
أما في حالة التسهيالت االئتمانية فقد انخفض معدل نموها السنوي بما يعادل ( .)%14.9وفيما
عدا االئتمان الممنوح للقطاع الصناعي التحويلي الذي شهد نموا سنويا ( ،)%51.6+وكذلك
الزراعة ( ،)%10+وشهدت باقي أنواع االئتمانات نموا سالبا تجسد أكبرها في "الخدمات العامة"
( ،)%94.4-ثم "التسهيالت األخرى" ( ،)%54.3-ثم "التجاري" ( ،)%18.4-ثم "التشييد"
( ،)%14.9-و"الشخصي" (.)%14.2-
وشهدت األصول االحتياطية الرسمية نموا سنويا بلغ ( )%5.8+تجسد في نمو "وضع االحتياطي
لدى صندوق النقد الدولي" ( ،)%22.3+ثم في المكون الثاني لالحتياطي "العملة والودائع"
( ،)%5.9+ونمو نسبي ضئيل في مكون "حقوق السحب الخاصة" ( ،)%0.3+واستقرار
المكونات األخرى لالحتياطي" :الذهب النقدي" .ويوضح الجدول ( )2معدل التغير السنوي لعدد
من المؤشرات النقدية لشهر مارس  2019و .2020
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جدول ( :)2معدل التغير السنوي لعدد من المؤشرات النقدية :مارس  2019و 2020
مارس 2019

مارس 2020

النمو السنوي ()%

العرض النقدي)(M2

38947.3

38022.6

2.4-

ودائع القطاع الخاص

37144

35897.1

3.4-

الودائع الحكومية

6025.7

7560.3

25.4+

االدخار الخاص بالعملة األجنبية

2756.7

2385.2

13.4-

إجمالي التسهيالت االئتمانية:

3088.5

2627.9

14.9-

التجارية

370.5

302.4

18.4-

الصناعية

109.1

165.4

51.6+

التشييد

233

198.3

14.9-

الزراعية

2

2.2

10+

المؤسسات المالية غير المصرفية

99.2

92.9

6.3-

الشخصية

866.1

742.8

14.2-

العقارية

963

927.4

3.4-

القطاع النفطي والغاز

43.2

38.3

11.3-

الخدمات العامة

57.3

0.5

97.4-

التسهيالت األخرى

345.1

157.8

54.3-

إجمالي رصيد السندات والتورق

2958

2958

0

11517.8

12189.9

5.8+

الذهب النقدي

31.7

31.7

0

وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

135.9

166.2

22.3+

حقوق السحب الخاصة

562.8

564.3

0.3+

10787.4

11427.7

5.9+

البند

إجمالي األصول االحتياطية الرسمية:

العملة والودائع
أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ،بأجل (:)%
شهر

2.75

1.575

42.7-

ثالثة أشهر

2.133

0.893

58.1-

ستة أشهر

3.008

1.827

39-ز3

سنة

2.467

1.052

57.4-

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اإلنتاج واألسعار
وفقا لتقرير السوق النفطي الصادر من أوبك لشهر مايو  ،2020بلغ إجمالي إنتاج أوبك ،خالل
شهر إبريل لنفس العام )30.412( ،مليون برميل /يوم ،مقارنة مع ( )28.614مليون برميل /يوم
في مارس من نفس العام ،أي بارتفاع بلغ ( )1.798مليون برميل /يوم .وتركز أكبر ارتفاع،
خالل إبريل ،في حالة المملكة العربية السعودية ( )1.553مليون برميل /يوم ،ثم اإلمارات ()332
ألف برميل /يوم ،مع أكبر انخفاض )90-( ،ألف برميل /يوم ،في حالة أنغوال .ونيجيريا)68-( ،
ألف برميل /يوم .أما في حالة دولة الكويت فقد بلغ مستوى اإلنتاج ،خالل إبريل )3.132( ،مليون
برميل /يوم ،حسب ماورد بالتقرير .أي بارتفاع بلغ ( )259ألف برميل /يوم عن شهر مارس
السابق .ويوضح الشكل ( )5تطور اإلنتاج للدولة خالل العام الماضي المنتهي في إبريل .2020
شكل ( :)5تطور االنتاج النفطي لدولة الكويت
مايو  - 2019إبريل 2020
(مليون برميل  /يوم)

12

أما فيما يتعلق يتطور األسعار النفطية فقد شهدت انهيارا حادا ،خالل إبريل  ،2020وبما يعادل
( )16.26دوالر /برميل ،أو ما نسبته ( ،)%48على أساس شهري .وليصل سعر سلة أوبك
المرجعي إلى ( )17.66دوالر /يوم .وهو أقل مستوى لألسعار منذ ديسمبر  ،2011وفقا لتقرير
أوبك ،المشار إليه أعاله .ولم يتطرق التقرير إلى األسعار النفطية التصديرية منذ العدد السابق ،شهر
إبريل .وبالتالي ال توجد معلومات عن متوسط سعر التصدير للخام الكويتي لشهر إبريل.
ويالحظ تقرير أوبك ،كما هو الواقع ،بأن األسعار النفطية شهدت انخفاضا جوهريا خالل إبريل
 ،2020وبالشكل الذي يعكس اآلثار السلبية للصدمة الصحية لفيروس كورونا ،التي أثرت بدورها
على الصدمة النفطية سلبا .وقد فاقم ذلك انخفاض استهالك ثاني أكبر مستهلك نفطي بالعالم،
الصين ،بسبب تدني معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للصين في الربع األول من عام  2020بنحو
( ،)%6.8وانخفاض طلب هذا البلد النفطي بنحو ( ،)%12على أساس سنوي .مع استمرار نمو
العرض النفطي على المستوى العالمي خالل شهري مارس ،وإبريل ( 2020أنظر العرض العالمي
من النفط أدناه) .األمر الذي ينعكس ،سلبا ،على التجارة النفطية بسبب وصول المخزون النفطي
إلى مستويات مرتفعة جدا (أدت في حالة الواليات المتحدة إلى حالة السعر السلبي).

 2.2النمو االقتصادي
بالنظر إلى البيانات المتوفرة على اآلثار غير المشجعة للنمو بسبب الحظر الشامل في العديد من
الدول المتقدمة ،واألخرى ،وبعد أخذ ما هو متاح من معلومات عن سلوك النمو في الربع األول من
عام  ،2020خفض تقرير أوبك لشهر مايو ،معدل النمو العالمي لعام  ،2020حسب تقديرات شهر
مارس ( ،)%1.5-إلى ( )%3.5-حسب تقديرات شهر إبريل .مع أهمية اإلشارة بأن االنتعاش
المتوقع بالنمو مرتبط بالتخلص من الحظر الشامل ،ضمن الضوابط الصحية ،الذي الزال سائدا في
العديد من الدول .كما أن تحسن النمو سيكون متوقعا بسبب الحزم المالية والنقدية التي ضختها
العديد من الدول بهدف إسعاف األنشطة المتضررة.
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أما على مستوى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDفقد تم ،أيضا ،خفض معدل النمو
لعام  ،2020حسب تقديرات شهر إبريل ،بنحو ( )%2ليصل المعدل إلى ( ،)%6.1-وهو المعدل
األكبر في االنخفاض منذ الحرب العالمية الثانية .ويتفاوت معدل النمو المتوقع لعام  2020داخل
البلدان األعضاء بالمنظمة .ففي حالة منطقة اليورو هناك تأثير قوي سلبي على النمو وبانخفاض
قدره (.)%8

أما في حالة الواليات المتحدة فبلغ االنخفاض ( ،)%5.2واليابان (،)%5.1

والمملكة المتحدة ( ،)%8.5وهي من أكثر الدول تأثرا بانخفاض معدل النمو.
وفي حالة الدول الناشئة فقد شهد االقتصاد الصيني انخفاضا في الربع األول من ( 2020رغم أنه
بدأ باالنتعاش في الربع الثاني من نفس العام) .ويتوقع أن يعود النمو اإليجابي للصين في الربع
الثاني من  2020بعد أن يبدأ االقتصاد العالمي باستعادة قدرته على استيعاب الصادرات الصينية.
األمر الذي سينعكس على معدل النمو المتوقع للصين عام  2020ليصل إلى ( .)%1.3أما وضع
النمو في الهند فيتوقع انخفاضه ،حسب تقديرات شهر إبريل ،بنحو ( .)%0.2مع توقع انخفاض
شديد في معدالت نمو البرازيل وروسيا ،عام  ،2020بنحو ( )%6.0في حالة البرازيل،
و( )%4.5في حالة روسيا .ويوضح الجدول ( )3توقعات شهر إبريل ،لمعدالت النمو لعام 2020
حسب األقاليم وعدد من الدول.
جدول ( :)3معدل النمو االقتصادي حسب تقديرات شهر إبريل 2020
بالمقارنة مع تقديرات شهر مارس السابق ()%
العالم
3.4-

منظمة التعاون
االقتصادي
6.1-

الواليات
المتحدة
5.2-

منطقة
اليورو
8.0-

المملكة
المتحدة
8.5-

اليابان

الصين

الهند

البرازيل

روسيا

5.1-

1.3

0.2-

6.0-

4.5-

المصدر.OPEC Oil Report, May, 2020 :

 3.2الطلب العالمي على النفط
تتوقع أوبك أن ينخفض نمو هذا الطلب لعام  2020حسب تقديرات شهر إبريل  ،2020بنحو
( )9.07مليون برميل /يوم ،وبمقدار ( )2.23مليون برميل /يوم عن تقديرات شهر مارس السابق.
ويقدر أن يصل الطلب عام  2020إلى ( )90.59مليون برميل /يوم حسب تقديرات شهر إبريل.
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وذلك يعود إلى اآلثار السلبية لتفشي فيروس كورونا ،وتأثيراته النفطية ،على طلب قطاع النقل،
خاصة في الواليات المتحدة ،وأوروبا ،والهند ،والشرق األوسط ،من خالل اتباع سياسة الحظر
الكلي الصحية والتأثير على حركة النقل .كما تعرض طلب القطاع الصناعي على النفط للضغط
بسبب انخفاض ،أو إغالق ،نشاط العديد من المنشآت التابعة لهذا القطاع .كما يتوقع انخفاض
الطلب على المواد الوسيطة البتروكيميائية ،على أساس سنوي ،متأثرة بانخفاض طلب المنتجين
النهائيين لمادة البالستيك.
وفي حالة منظمة التعاون االقتصادي يعتقد بانخفاض الطلب النفطي لعام  2020بنحو ()5.19
مليون برميل /يوم على أساس سنوي .وذلك بسبب التوقعات غير المشجعة لنشاط قطاع النقل في
األعضاء األمريكان بالمنظمة ،وكذلك األوروبيون عند بداية الربع الثاني من عام .2020
وبقدر تعلق األمر بالدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي فيرى تقرير أوبك باحتمال
هبوط سريع بالطلب على النفط بنحو ( )3.88مليون برميل /يوم ،وبمقدار يقل ( )1.03مليون
برميل /يوم عن توقعات شهر مارس  .2020وذلك يعود إلى اإلجراءات الصحية المتخذة في آسيا،
وأمريكا الالتينية ،والشرق األوسط .وكما هو الحال في منظمة التعاون االقتصادي ،فإن مصدر
انخفاض الطلب ،هنا ،يعود ،أساسا ،للتباطؤ في نشاط قطاعي النقل ،والصناعة التحويلية .ويوضح
الجدول ( )4توقعات الطلب العالمي على النفط من نفس العام ،والتغير النسبي مقارنة بعام .2019
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جدول ( :)4توقعات الطلب العالمي على النفط لعام حسب تقديرات شهر إبريل ،2020
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن عام
التوقع لعام
2019
2020
()%
-9.13
23.28

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

19.05

-8.63

القارة األوروبية

12.40

13.53

آسيا الباسيفيكية

7.04

-11.51

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

42.71

-10.84

دول آسيا األخرى:

12.85

-7.29

منها :الهند

4.35

-10.07

أمريكا الالتينية

6.15

-6.54

الشرق األوسط

7.59

-7.36

أفريقيا

4.23

-4.67

مجموع الدول النامية

30.83

-6.81

دول االتحاد السوفيتي السابق

4.36

-9.97

دول أوروبية أخرى

0.57

-25.22

الصين

12.12

-7.29

مجموع بقية األقاليم

17.05

-8.72

العالم

90.59

-9.10

تقدير الشهر السابق

92.82

-6.87

التعديل

-2.23

-2.24

المصدر.OPEC, Petroleum Report, May, 2020 :

 4.2العرض العالمي من النفط
تم إعادة النظر بنمو إنتاج السوائل لعام  ،2020حسب تقديرات شهر إبريل ،شاملة عوائد التكرير،
وباتجاه االنخفاض بنحو ( )2.0مليون برميل /يوم .وعليه ،يتوقع أن يصل هذا اإلنتاج خالل العام
المذكور إلى ( )61.50مليون برميل /يوم .ويعود ذلك إلى إجراءات غلق ،وتقليص الخطط المعلنة
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من قبل الشركات ،خاصة في أمريكا الشمالية .وعلى المستوى العالمي هناك ،ولغاية  6مايو
 ،2020حوالي ( )3.6مليون برميل /يوم من تعديالت اإلنتاج قد تم اإلعالن عنها.
وقد تم خفض نمو عرض اإلنتاج النفطي األمريكي باتجاه الخفض بنحو ( )1.3مليون برميل /يوم،
ولينعكس ذلك على انخفاض قدره ( )1.4مليون برميل /يوم ،على أساس سنوي .ويعود حوالي
( )0.9مليون برميل /يوم من إجراءات تعديالت اإلنتاج إلى قرارات الغلق خالل عام  .2020كما
خضعت كندا إلى إجراءات إعادة تقييم وتكيف العرض النفطي بنحو ( )0.3مليون برميل /يوم،
وكذلك البرازيل بنحو ( )0.1مليون برميل /يوم .ويتوقع أن يستمر نمو العرض النفطي فقط في
النرويج ،وغويانا ،وأستراليا.
كما أن العرض النفطي سيتأثر بشكل جوهري بسبب اتفاق خفض اإلنتاج العالمي المتوقع من قبل
أوبك والدول المنتجة المستقلة وعلى رأسها روسيا ) .(OPEC+الذي بدأ من أول مايو ،2020
وبخفض يبلغ ( )9.7مليون برميل /يوم ،أو ما يعادل ( )%10من اإلنتاج العالمي .ويمتد هذا
الخفض خالل شهري مايو ويونيو .وليصل الخفض إلى ( )7.7مليون برميل /يوم بدء من يوليو
لغاية نهاية العام .يعقب ذلك خفضا يبلغ ( )5.8مليون برميل /يوم خالل فترة ( )16شهر ،من أول
يناير  2021إلى  30إبريل  .2022وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية ،ودولة اإلمارات،
رغبتهما بخفض آخر تطوعي بدء من يونيو  2020يبلغ ( )1مليون برميل /يوم.
ويقدر انخفاض إنتاج السوائل للبلدان غير األعضاء في أوبك ،خالل شهر إبريل  ،2020باإلضافة
إلى الغاز الطبيعي المسال لألوبك ،والسوائل غير التقليدية ،بنحو ( )1.98مليون برميل/يوم على
أساس شهري ،لتصل إلى ( ،)69.05وبانخفاض قدره ( )0.29مليون برميل/يوم ،على أساس
سنوي .وبناء على ذلك ،وكما هو موضح بالجدول ( ،)5حول تقديرات العرض النفطي العالمي
لعام  ،2020يتوقع انخفاض العرض بنحو ( )0.18مليون برميل /يوم ،على أساس شهري ،لتصل
إلى ( )99.46مليون برميل /يوم ،وبارتفاع ( )0.52مليون برميل /يوم ،على أساس سنوي.
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جدول ( :)5تقديرات العرض العالمي من النفط حسب تقديرات شهر إبريل 2020
بالمقارنة مع عام 2019
(مليون برميل /يوم)
توقع عام
2020

التغير عن
2019

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمريكية

23.81

-1.94

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية

3.98

0.27

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اآلسيوية الباسيفيكية

0.56

0.04

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

28.35

-1.62

الدول اآلسيوية األخرى

3.35

-0.13

أمريكا الالتينية

6.20

0.19

الشرق األوسط

3.08

-0.13

أفريقيا

1.46

-0.06

مجموع الدول النامية

14.10

-0.13

دول االتحاد السوفيتي السابق

12.80

-1.57

بقية بلدان اوربا

0.12

-0.01

الصين

4.04

-0.01

مجموع انتاج البلدان غير األعضاء في اوبك

59.40

-3.35

عوائد التكرير

2.10

-0.18

اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك

61.50

-3.53

األقاليم

المصدر.OPEC, Petroleum Report, May, 2020 :

 5.2التجارة النفطية ،والمخزون النفطي
الزالت تأثيرات األزمة الصحية تلقي بآثارها على القطاع النفطي ،طلبا ،وعرضا ،وكذلك تجارة.
وتشير المعلومات األولية لشهر إبريل  2020أن واردات الواليات المتحدة النفطية الخام انخفضت،
شهر إبريل ،إلى ( )5.4مليون برميل /يوم .ويعتبر هذا االنخفاض األكبر منذ  .1992في حين أن
الصادرات النفطية الخام ،وبمتوسط ( )3.2مليون برميل /يوم ،أقل من ( )3.7مليون برميل /يوم
السائد في شهر فبراير .2020
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أما في حالة الصين فقد وصلت الواردات النفطية الخام إلى ( )9.7مليون برميل /يوم في مارس
 ،2020متأثرة بإجراءات الحكومة الخاصة بالحظر الشامل .مع ارتفاع الصادرات الهندية من
المنتجات النفطية بنسبة ( )%10على أساس شهري ،مدعما بصادرات الديزل .أما الواردات
النفطية الخام اليابانية فقد انخفضت ألول مرة ،خالل شهرين ،ولتصل إلى ( )1.3مليون برميل/يوم
في مارس .ووفقا آلخر المعلومات عن أعضاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبيين ،فقد
أوضحت استمرار انخفاض صادرات النفط الخام في يناير ،ليصل إلى ( )2.2مليون برميل /يوم،
وأقل قليال في حالة المملكة المتحدة ،وبانخفاض بلغ ( )%20في حالة النرويج ،بعد أن وصل أعلى
مستوى للصادرات في نوفمبر  2019إلى ( )%2.6مليون برميل /يوم.
وفيما يتعلق بالمخزون النفطي ،فقد أظهرت البيانات ارتفاع مخزون منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،خالل شهر مارس ،بنحو ( )57.7مليون برميل ،وليصل المخزون إلى ( )3,002مليون
برميل .ويعتبر هذا المستوى أعلى بمقدار ( )125.8مليون برميل من المستوى في العام الماضي،
وأعلى بمقدار ( )88.6من متوسط الخمس سنوات السابقة .أما البيانات األولية عن مخزون
الواليات المتحدة ،خالل إبريل  ،2020فتشير إلى ارتفاع المخزون بحوالي ( )81.1مليون برميل،
على أساس شهري ،وليصل إلى ( )1,395مليون برميل والذي يعتبر أعلى بنحو ( )%10.8من
المستوى السائد العام الماضي ،وأعلى بنحو ( )%9.7من المتوسط السائد خالل الخمس سنوات
الماضية.
 6.2تطور عدد الحفّارات النفطية واإلنتاج األمريكي
انخفض عدد الحفارات ،على أساس عالمي ،خالل شهر إبريل بالمقارنة مع شهر مارس ،2020
بنحو ( )448-حفارة ،وتوزع هذا الخفض بين دول أوبك ( ،)11-والدول غير األعضاء في أوبك
( .)437-وتركز الخفض ضمن دول أوبك في فنزويال ( ،)11-يتبعها نيجيريا ( ،)5-ثم العراق
( ،)4-واإلمارات ( ،)3-وليبيا ( .)1-أما االرتفاع فتركز أساسا في الجزائر ( ،)8+والكويت
( ،)4+والسعودية ( ،)2+وأنغوال ( .)1+مع استقرار األعضاء اآلخرين.
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أما في حالة الدول غير األعضاء في أوبك فكان أكبر انخفاض بعدد الحفارات في حالة منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)316-متركزة في الواليات المتحدة ( ،)205-ثم كندا ( .)99-أما
في حالة الدول النامية فتركز االنخفاض في أمريكا الالتينية ( )73-ثم بقية آسيا (.)36-
وفيما يتعلق بتطور اإلنتاج األمريكي النفطي فقد أشار معهد النفط األمريكي إلى أن مستوى اإلنتاج
من النفط الخام وصل ،خالل شهر إبريل  ،2020إلى ( )11.974مليون برميل /يوم مقارنة مع
( )12.123مليون برميل /يوم في إبريل  .2019أما في حالة المنتجات النفطية الموجهة للسوق
المحلي ،فقد وصلت إلى ( )14.2مليون برميل /يوم في إبريل  2020مقارنة مع ()20.101
مليون برميل /يوم في إبريل  .2019وانخفض الرصيد التجاري النفطي بنحو ( )1.259مليون
برميل /يوم ،وليصل صافي الصادرات إلى ( )1.101مليون برميل /يوم ،مقارنة مع ()1.064
مليون برميل /يوم في إبريل .2019
ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
سن المؤشرات االقتصادية للصين
 1.3بدء تح ّ
اعتمادا على مؤشر مشتريات المدراء الصناعيين ( ،)MPIالصادر من مكتب اإلحصاء الصيني،
فقد وصلت قيمة المؤشر لشهر إبريل  2020إلى (( )50.8القيم من  50وأكبر إيجابية ،واألقل من
 50سلبية) ،مقارنة مع ( )35.7لشهر فبراير من نفس العام .وهو أمر يشير إلى التعافي التدريجي
لالقتصاد الصناعي الصيني.
وفقا للنشرة الصادرة من نفس المكتب ،في  15مايو  ،2020فإن أداء االقتصاد الصيني ،اعتمادا
على عدد من المؤشرات ،بدأ بالتعافي حسب بيانات شهر إبريل  .2020فبعد انخفاض القيمة
المضافة للمنشآت الصناعية خالل مارس بنحو ( ،)%1.1شهدت ارتفاعا خالل إبريل بنحو
( ،)%3.9على أساس سنوي ،و( )%2.27على أساس شهري.

20

أما على أساس نمط الملكية فقد ارتفعت القيمة المضافة للمنشآت الحكومية ،في إبريل ،بنحو
( ،)%0.5والمشتركة بنحو ( ،)%4.0والممولة باالستثمارات األجنبية بنحو ( ،)%3.9والخاصة
بحوالي ( .)%7أما فيما يتعلق بالنشاط الخدمي فقد انخفض الرقم القياسي لإلنتاج الخدمي ،في
إبريل ،بنحو ( ،)%4.5على أساس سنوي ،و( )%4.6على أساس شهري ،بالمقارنة مع مارس
السابق .أما أنشطة تداول المعلومات ،وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة فقد نمت بمعدل ()%5.2
و( ،)%4.4تباعا ،على أساس سنوي .في حين تم تضييق االنخفاض في نمو أنشطة النقل،
والتخزين والبريد ،وتجارة الجملة والتجزئة ،وخدمات اإلقامة من ( )%9.7و ( )%8.1و
( )%33.7في مارس إلى ( )%5و ( )%6.6و ( )%15.4في إبريل  .2020وشهدت مبيعات
السوق انتعاشا في إبريل  .2020حيث ارتفعت مبيعات التجزئة من السلع االستهالكية (رغم أنها
الزالت أقل بنحو  %7.5عن مبيعات العام السابق).
 2.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
شهد معدل النمو الحقيقي للربع األول من عام  ،2020حسب "التقدير المسبق  "Advanceلمكتب
التحليل االقتصادي األمريكي ،انخفاضا بلغ ،أوليا ،حوالي ( )%4.8مقارنة مع الربع الرابع من عام
 .2019علما بأن الربع األخير شهد معدل نمو ( .)%2.1ومن المهم اإلشارة بأن هذه التقديرات
تعتمد على بيانات غير كاملة ،ويؤمل أن تكون أكثر موثوقية عند صدور "التقدير الثاني
 ."Secondويوضح الشكل ( )6معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنوي ،خالل الفترة
.2020 – 2016
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شكل ( :)6معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنة ،مقارنة مع الربع السابق
)%( 2020 – 2016

المصدر.US, BEA :

ويعزى االنخفاض في معدل النمو إلى انخفاض مساهمة االستهالك الخاص ،واالستثمار الثابت غير
السكني ،والصادرات ،والمخزون االستثماري الخاص ،مع ارتفاع مساهمة االستثمار الثابت
السكني ،واإلنفاق الحكومي الفيدرالي وعلى مستوى الوالية والمحلي.
وكما يوضح مكتب التحليل االقتصادي األمريكي فإن هذا االنخفاض في معدل النمو يعزى أساسا
إلى نتائج انتشار فيروس كورونا ،وما رافقه من مالزمة المنازل خالل شهر مارس .األمر الذي
أثر على الطلب بشكل كبير .حيث اتجهت أنشطة األعمال والمدارس نحو النشاط عن بُعد ،أو إلغاء
األنشطة ،وإعادة توجيه إنفاق المستهلكين .والزال الحكم األكثر دقة للفايروس على أداء الناتج
المحلي اإلجمالي يحتاج إلى المزيد من البيانات والمعلومات ،التي سوف تتضح قريبا.
أما معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي ،باألسعار الجارية ،فقد انخفض بنحو ( )%3.5أو ما
يعادل ( )191.2مليار دوالر ،وليصل هذا الناتج إلى ( )21.54تريليون دوالر .علما بأن الناتج
اإلسمي ارتفع بالربع الرابع من  2019بمعدل ( )%3.5أو ما يعادل ( )186.6مليار دوالر.
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 2.2.3معدل التضخم
أشههههار الههههرقم القياسههههي ألسههههعار المسههههتهلكين ،المعههههدل موسههههميا ،لشهههههر إبريههههل  2020بالمقارنههههة
مهههع شههههر مهههارس السهههابق ،الصهههادر مهههن مكتهههب إحصهههاءات العمهههل األمريكهههي ،إلهههى انخفهههاض
الههههرقم للمنههههاطق الحضههههرية بنحههههو ( )% 0.8خههههالل الشهههههر المههههذكور .ويعتبههههر هههههذا االنخفههههاض
األكبهههر منههههذ ديسههههمبر  .2008وتجسهههد أكبههههر انخفههههاض فهههي مجموعههههة الكههههازولين (.)%20.6-
كمههههها شهههههمل االنخفهههههاض المالبهههههس ( ،)%4.7-وتهههههأمين السهههههيارات ( ،)%7.2-وتهههههذاكر السهههههفر
( ،)%15.2-واإلقامهههة خهههارج المنهههازل ( .)%7.1-فهههي حهههين ارتفهههع الهههرقم القياسهههي فهههي حالهههة
األغذية ( ،)%3.5+وهو االرتفاع األكبر منذ فبراير .1974
أما الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بعد استبعاد األغذية والطاقة فقد انخفض ( )%0.4خالل
إبريل ،وهو األكبر منذ عام  .1957وانخفض ضمن هذا الرقم كل من مجموعات السيارات
المستعملة ،والشاحنات ،والتسلية والترفيه .مع ارتفاع اإليجار ،والرعاية الصحية ،وتأثيث المنازل.
في حين ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلكين بنحو ( ،)%0.3خالل شهر إبريل ،2020
بالمقارنة مع شهر إبريل  .2019ويعتبر هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر  .2015مع ارتفاع هذا الرقم
بعد استبعاد األغذية والطاقة بنحو ( ،)%1.4وهو أقل انخفاض منذ إبريل  .2011ويوضح الشكل
( )7التغيرات الشهرية النسبية للرقم القياسي ألسعار المستهلكين المعدلة موسميا خالل السنة
الماضية المنتهية في إبريل .2020
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شكل ( :)7التغير الشهري في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين للمناطق الحضرية،
والمعدل موسميا ،للفترة إبريل  – 2019إبريل )%( 2020

المصدر.US, BLS :

 3.2.3معدل البطالة
وفقا لنشرة أوضاع البطالة الصادرة من مكتب إحصاءات العمل األمريكي ،فقد انخفض عدد
العاملين خالل شهر إبريل بحوالي ( )20.5مليون ،وارتفاع معدل البطالة خالل هذا الشهر إلى
( .)%14.7وذلك بسبب آثار انتشار فيروس كورونا .وتركز أكبر انخفاض في العمالة ألنشطة
الترفيه والضيافة ،باإلضافة إلى جميع األنشطة األخرى.
ووصل أكبر معدل بطالة ضمن فئة االسبانيين ( ،)%18.9ثم السود ( ،)%16.7والبالغين الذكور
( ،)%15.5واآلسيويين ( ،)%14.5والبيض ( ،)%14.2و( )%13.9للمراهقين .وقد ارتفع
عدد العاطلين بشكل مؤقت ليصل إلى ( )18.1مليون .أما عدد العاطلين بشكل دائم فقد ارتفع
بحوالي ( )545ألف وليصل إلى ( )2مليون في إبريل.
أما فيما يخص فترة التعطل فقد وصل أعلى عدد ضمن فترة أقل من ( )5أسبوع (حوالي 1.9
مليون) ،ثم فترة ( )14 – 5أسبوع (حوالي  1.8مليون) ،ثم فترة ( )27أسبوع وأكثر (حوالي 1.2
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مليون) ،وأخيرا فترة ( )26 – 15أسبوع (حوالي  860ألف) .ويوضح الشكل ( )8معدل البطالة
المعدل موسميا ،خالل فترة السنة المنتهية في إبريل .2020
شكل ( :)8معدل البطالة ،المعدل موسميا،
للفترة إبريل  – 2019إبريل )%( 2020

المصدر.US, BLS :

 3.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.3.3الناتج المحلي اإلجمالي
حسب آخر نشرة صادرة من مكتب اإلحصاء األوروبي في  30إبريل  ،2020تشير التقديرات
األولية إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ( )%3.8في منطقة اليورو ،و( )%3.5في
المجموعة األوروبية ،في الربع األول من عام  ،2020بالمقارنة مع الربع الرابع من عام .2019
ووصل هذا االنخفاض ،تباعا ،إلى ( )%3.3و( )%2.7بالمقارنة مع الربع األول من عام .2019
وتعتبر هذه االنخفاضات هي األكبر منذ البدء بنشر معلومات النمو عام  .1995ويوضح الشكل
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( )9التغيرات في معدل النمو الحقيقية ،المعدلة موسميا ،على أساس ربع سنوي (األعمدة) ،وعلى
أساس سنوي (الخطوط) ،لفترة ( )12سنة السابقة المنتهية في الربع األول من عام .2020
شكل ( :)9التغيرات في معدل النمو الحقيقي المعدل موسميا
على أساس ربع سنوي (األعمدة) ،وسنوي (الخطوط)
للفترة الربع األول  – 2008الربع األول )%( 2020

المصدر.EU, Eurostat :

 2.3.3معدل التضخم
يتوقع أن يكون معدل التضخم قد وصل إلى ( ،)%0.4خالل شهر إبريل  ،2020في منطقة
اليورو ،مقارنة مع ( )%0.7خالل شهر مارس .ويتجسد أكبر ارتفاع في مجموعة األغذية،
والكحول ،والتبغ التي وصل معدل تضخمها ،على أساس سنوي ،في إبريل ،إلى ( ،)%3.6مقارنة
مع ( )%2.4في شهر مارس.

تليها مجموعة الخدمات ( %1.2و ،%1.3تباعا) ،والسلع

الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ( %0.3و ،%0.5تباعا) ،والطاقة ( %9.6-و ،%4.5-تباعا).
ويوضح الشكل ( )10معدل التضخم حسب المجموعات ،خالل شهر إبريل  2020بمنطقة اليورو.
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شكل ( :)10معدل التضخم بمنطقة اليورو ،حسب المجموعات
إبريل )%( 2020

كافة البنود
األغذية ،والكحول،
والتبغ
الطاقة

السلع الصناعـية غـير المرتبطة بالطاقة
الخدمات

المصدر.EU, Eurostat :

 3.3.3البطالة
اتجه معدل البطالة ،خالل شهر مارس  2020الذي بدأت به العديد من دول منطقة اليورو باحتواء
فيروس كورونا ،اتجه إلى االنخفاض قليال ليصل إلى ( )%7.4خالل الشهر المذكور ،مقارنة مع
( )%7.3في شهر فبراير السابق .أما في المجموعة األوروبية فقد وصل إلى ( )%6.6في مارس
مقارنة مع ( ،)%6.5في فبراير .ويقدر مكتب اإلحصاء األوروبي عدد العاطلين خالل شهر
مارس  2020في المجموعة األوروبية بحوالي ( )14.141مليون ،منهم ( )12.156مليون في
منطقة اليورو .وقد ارتفع عدد العاطلين بحوالي ( )241ألف في المجموعة األوروبية ،وبحوالي
( )197ألف في منطقة اليورو ،خالل شهر مارس  .2020ويوضح الشكل ( )11تطور معدل
البطالة في المجموعتين ،للفترة  ،2020 – 2005على أساس ربع سنة.
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شكل ( :)11معدل البطالة المعدل موسميا في منطقة اليورو والمجموعة األوروبية،
خالل الفترة  2020 – 2005على أساس ربع سنوي ()%

المصدرEU, Eurostat :

28

