ملخص التطورات االقتصادية المحلية والنفطية
يوليو 2202
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بعض تطورات بيئة االقتصاد العالمي
خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل النمو الحقيقي العالمي لعام  2002ليصبح ( ،)%3.2في آخر
تقرير حول تحديث آفاق االقتصاد العالمي يوليو  ،2022بعد أن كان ( )%6.1في العام الماضي ،وبإنخفاض
( )%0.4عن تقديرات شهر أبريل  .2022كما إنخفض تقدير معدل نمو االقتصاد الصيني ،أكبر مستورد للنفط
الخام ،لعام ليكون ( ،)%3.3مقارنة مع ( )%8.1العام الماضي ،وكذلك أهم االقتصادات األخرى المستورة
للنفط :الياباني ( ،%1.7ونفس المعدل العام الماضي) ،واإلقتصاد الهندي ( ،%7.8و ،)%7.4تباعا.
وفي مجال التضخم ،وصل المعدل األمريكي السنوي ،في يوليو  ،2022الى حوالي ( ،)%8.5وهو أقل من
نظيره في الشهر السابق ،البالغ ( ،)%9.1وذلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة بحوالي ( .)%7.7-أما المعدل
الصيني السنوي فقد ارتفع ،في يوليو أيضا ،الى ( ،)%2.7مقارنة مع ( )%2.5في الشهر السابق .عموما
هناك اتجاه عالمي ،في شهر يوليو  ،2022نحو تراخي معدل التضخم ،بسبب زيادة العرض النفطي ،واالتفاق
الروسي  /األوكراني ،لعودة صادرات أكرانيا من القمح ،تدريجيا ،للسوق العالمي.
وفي ظل قرارات رفع أسعار الفائدة المتسارعة ،رفع اإلحتياطي الفيدرالي السعر ،في  27يوليو  ،2022ب
( 75نقطة) ليصل سعر الفائدة الى ( .)%2.5ويمثل ارتفاع معدل التضخم التحدي الرئيسي ،حاليا ،أما
السياسة االقتصادية األمريكية ،عموما ،والنقدية بشكل خاص .حيث وصل المعدل ،في يوليو  ،2022الى
( ،)%8.5كما أشرنا أعاله.
علما بأن معدل البطالة األمريكي ،المعدّل موسميا ،،إنخفض في يوليو  ،2022الى ( ،)%3.5بالمقارنة مع
( )%3.6السائد الشهر السابق .ويعتبر أقل من معدل البطالة السائد قبل الجائحة ،أي في فبراير ،2020
والبالغ ( .)%5.7في حين وصل معدل البطالة في منطقة اليورو ،الى ( ،)%6.6خالل يونيو  2022حسب
آخر اإلحصاءات المنشورة .ويقابل ( )%6في حالة المجموعة األوربية .وكل المعدلين يعتبران مستقران
بالمقارنة مع شهر مايو السابق .ويعتبر اإلنخفاض بمدل البطالة األمريكي عامال مشجعا لإلستمرار في رفع
سعر الخصم ،مستقبال لغاية الح ّد من التضخم.
وعلى مستوى معدالت النمو الفعلية ،فقد إنخفض معدل النمو األمريكي ،خالل الربع الثاني  ،2022بحوالي (-
 ،)%0.9ومقارنة مع الربع األول .في حين ارتفع معدل النمو في منطقة اليورو ،خالل الربع الثاني ،2022
مقارنة بالربع األول ،بحوالي ( ،)%0.7وفي المجموعة األوربية ( .)%0.6وتعتبر هذه المعدالت متواضعة،
وتعكس حالة تباطؤ النمو ،بسبب الضغوط التضخمية ،واستمرار مشاكل سالسل العرض الناتجة عن الحري
األوكرانية  /الروسية.
وفقا لتحليل إقتصادي قياسي لمعهد التمويل الدولي ،واشنطن ،فأن السياسة النقدية اإلنكماشية ،التي يتبناها
االحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم ،ال تؤثر على أداء القطاع غير النفطي في بلدان مجلس التعاون .ويتأثر
نمو هذا القطاع ،أساسا ،بمتغيرين أساسيين ،هما ،أسعار النفط ،والسياسة المالية (اإلنفاق العام).
حيث تساهم الزيادة السعرية بأسعار النفط ،في :تحسين السيولة المحلية ،وتقود الى سياسة مالية توسعية،
وتزيد من التمويل المتاح للقطاع الخاص ،كما أن هذه الزيادة السعرية تساهم في تخفيف الضغوط على أسعار
الفائدة بين البنوك .Interbank Rates
أما في حالة رفع أسعار الفائدة الحقيقية (الفائدة األسمية – معدل التضخم) ،وفي ظل غياب ارتفاع األسعار
النفطية ،فأن من شأن ذلك ان يؤدي الى خفض التمويل المتاح للقطاع الخاص ،وبالتالي خفض معدل نمو
القطاع غير النفطي.
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وبالدوالر ،ضيقة ( .)%0.25وهو

أوال :التطورات االقتصادية المحلية:

أمر يحتاج الى وقفة.

التطورات النقدية:

وفي قرار الرفع األخير10 ،

▪ قام بنك الكويت المركزي ،في 27

أغسطس ،أشار البنك الى استخدامه

يوليو  ،2022برفع سعر الفائدة

ألدوات سياسة نقدية ،تسهم في الح ّد

بربع نقطة مئوية ،ليصل الى

من التأثير السلبي على الطلب

( )%2.5بدء من  28يوليو من

اإلئتماني ،الذي شهد انخفاضا ،حسب

العام الجاري .كما قام ،في 10
أغسطس

،2022

برفع

إحصاءات شهر يونيو من هذا العام

آخر

(إنظر أدناه) .ومن هذه األدوات

( )%0.25ليصل سعر الخصم الى

للسياسة النقدية( :ا) عمليات إعادة

( .)%2.75وفي ظل ان النمو

الشراء (الريبو  ،)REPOو(ب)

ساس ،بشكل
االقتصادي غير ح ّ

سندات وتورق بنك الكويت المركزي،

معنوي ،ألسعار الفائدة .وأن سبب

وباإلضافة الى (ج) أدوات التدخل

ارتفاع التضخم الرئيسي هي ارتفاع

المباشر ،والدين العام.

أسعار الواردات (رغم وجد اسباب

▪ كما أعلن البنك المركزي ،في 9

محلية) ،لذا يبدو أن السبب وراء

أغسطس ،تقديراته لقيم المؤشرات

رفع أسعار لفائدة ،محليا ،هو لتوطين

النقدية لشهر يونيو  .2022وشهد

المدخرات بالدينار .اال ّ انه يالحظ مع

العرض النقدي ( )M2نموا شهريا

استمرار رفع السطات النقدية ألسعار

(مايو  /يونيو  )2022بلغ حوالي

الفائدة ،كلما رفع االحتياطي الفدرالي

( ،)0.28وهو نمو متواضع ال يمكن

هذه األسعار ،قد جعلت من الفجوة
بين

أسعار

الفائدة

أن يؤثر في رفع معدل التضخم

بالدينار،
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المحلي .في حين حقق معدل نمو
المحلية،

التسهيالت

نفس إنخفاض مجموع اإلحتياطيات
الرسمية).

الشهري،

انخفاضا بحدود ( ،)0.34-و (قد)

▪ تنفيذ لمشروعات:

يعزى ذلك ببدء تأثير رفع أسعار
شهد الربع الثاني من العام الجاري،

الفائدة على طلب اإلئتمان المحلي.

 ،2022تباطؤ في إسناد المشروعات

ومن ناحية أخرى ،ارتفع مدل نمو

Projects

الودائع الخاصة ،بالدينار الكويتي،

،Awarded

ولتصل

قيمتها الى حوالي ( )156مليون دينار،

شهريا ،بحوالي ( ،)%0.22وهو

وبانخفاض بلغ ( )%55بالمقارنة مع

أمر مشجع من ناحية القة بالجهاز

الربع األول .حسب ما أوردت مجلة "ميد

المصرفي ،وزيادة المتاح من التمويل

 "MEEDفي العدد  3يوليو .2022

للقطاع الخاص ،ووفرة تمويل شراء
علمااااا بااااأن تقااااديرات قاااايم المشااااروعات

السندات ،بعد إقرار قانون الدين

المتوقع إسنادها في الربع الثاني كانت فاي

العام ،والصكوك.
في

حين

حدود مليار دينار .ويعود اإلنخفاض الكبير

إنخفض

معدل

نمو

في القيمة المساندة فعلياا الاى عادد عوامال

اإلحتياطات الرسمية ،شهريا ،بمعدل

منهاااا مشااااكل سالسااال التورياااد ،وترشااايد

يقارب ( .)4.3-وفي ظل ثبات

اإلنفاااااق ،وطااااول فتاااارة الحصااااول علااااى

معدالت نمو مكونات اإلحتياطي عل
شكل

الذهب

اإلحتياطي

لدى

النقدي،
صندوق

الموافقات.

ووضع
وتصااادر قطااااع "النقااال" قااايم المشااارعات

النقد،

المسااندة ،بااالربع الثاااني ،وبقيمااة ()113

وحقوق السحب الخاصة ،والعملة

مليااون دينااار ،وبنمااو ( )%72عاان الربااع

والدوائع األجنبية ،إلن المسؤول

األول ماان  .2022ويعااود ذلااك الااى توقيااع

الوحيد عن هذا اإلنخفاض هو

مشرعات البنية األساسية لمنطقة الش ّدادية

إنخفاض مكون العملة والودائع

الصناعية ،الهيئة العامة للصناعة ،وبقيمة

األجنبية (وبطبيعة الحال فأن معدل

تبلغ حاوالي ( )84ملياون ديناار ،وتوساعة

اإلنخفاض ،وهو  ،%4.8-يعادل
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ميناااااء الشااااوي( بقيمااااة ( )28.8مليااااون

العامااااة ،وشااااركة نفااااط الكوياااات ،ومعهااااد

دينار.

األبحاث العلمية.

وتتوقاااع مجلاااة "مياااد" المتخصصاااة ،الاااى

معدل التضخم:

وصااااااول اجمااااااالي قيمااااااة المشااااااروعات

أشاااااااارت إحصااااااااءات اإلدارة المركزياااااااة

المسندة ،عاام  ،2022الاى حاوالي ()3.1

لإلحصاااء الااى وصااول معاادل التضااخم ،فااي

مليااار دينااار .اال ّ انااه رغاام تحساان األسااعار

يونيااو  ،2022علااى أساااس ساانوي ،الااى

النفطيااة ،والحاجااة فااي مجااال مشااروعات

( ،)%4.42وشااهري الااى ( .)%0.4مااع

البنياااة األساساااية ،والحاجاااة ،أيضاااا ،الاااى

تركااااز ارتفاعااااات المعاااادل ،ساااانويا ،فااااي

توساايع الطاقااة اإلنتاجيااة لقطاااع الكهربااء،

مجموعاااااة "التعلااااايم" ( ،)%19.05ثااااام

اال ّ أن نقااااص العمالااااة ،وارتفاااااع تكاااااليف

"األغذياااااة والمشاااااروبات" ( ،)%8.04و

اإلنتاج ،قد يساهم في عرقلة التنفيذ.

"الكساء وملبوسات القدم" (.)%6.15

أماااااااا قيماااااااة المشاااااااروعات المخططاااااااة

وبالمقارنااة مااع مسااتويات معاادل التضااخم،

 ،Planned Projectsفاااي النصاااف

علاااى أسااااس سااانوي ،فاااي بلااادان مجلاااس

الثاااني ماان عااام  ،2022فهااي فااي حاادود

التعاااون التااي تتااوفر عنهااا بيانااات لشااهر

( ) 1.134ملياااااااااار ديناااااااااار .وتتصااااااااادر

يونيااو  ،2022يالحااظ أن المعاادل كااان فااي

مشااروعات الكهرباااء والماااء هااذه القيمااة

البحرين ( ،)%3.1وفي قطر (،)%5.41

( )195مليااااون دينااااار (محطااااة كهرباااااء

والساااعودية ( ،)%2.3وفاااي إماااارة دباااي

وتحلياااة الصااابّية) ،ثااام مشاااروعات وزارة

( .)%5.8أي أن دولااة الكوياات تااأتي فااي

األشغال ( )173مليون دينار (معالجة مياه

المقام الثالث بعد دبي ،وقطر.

الصرف الصحي بمنطقة جنوب المطاالع)،

سوق األوراق المالية:

وشركة نفاط الكويات ( )150ملياون ديناار
(ومشااروع التنقيااب والنقاال والمعالجااة فااي

حققت البورصة نتائج إيجابية ،خالل يوليو

جنوب الكويت) .باإلضاافة الاى مشاروعات

 ،2022وذلاااك باااالرغم ماااان عطلاااة عيااااد

أخرى لوزارة الكهربااء والمااء ،واألشاغال

األضحى ،وذلك بعد تراجع البورصة ،لمادة
الشااهرين السااابقين .ويعااود هااذا التحساان
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خااالل يوليااو ،الااى زخاام الشااراء ،وتحساان

أمااا قاايم مؤشاارات البورصااة ،فقااد شااهدت

األسواق النفطية (تجاوز سعر برميل النفط

جميعها نماوا ،خاالل يولياو ،بالمقارناة ماع

 100دوالر  /يااااااااوم) ،باإلضااااااااافة الااااااااى

الشهر السابق ،بلغ في حالة المؤشر األول

إفصااااحات البناااوك ،والشاااركات المدرجاااة

( ،)%4.4وفاااااي حالاااااة مؤشااااار الساااااوق

للنصااف األول ماان  ،2022والتااي إتساامت

الرئيساااااااي ( ،)%3.4والمؤشااااااار العاااااااام

باإليجابياااة .كماااا لعبااات توقعاااات االنااادماج

( ،)%4.1ورئيسي  50حوالي (.)%5

واالستحواذ دورا في هذا المجال.

وعلااااااى المسااااااتوى القطاااااااعي ،ارتفعاااااات

وماااان ناحيااااة أخاااارى إنخفضاااات ساااايولة

مؤشاارات ( )8قطاعااات (ماان مجمااوع 13

البورصاااة النقدياااة ،خاااالل يولياااو ،بسااابب

قطاااع) ،أواخاار شااهر يوليااو  .2022وقااد

إنكماش عدد الجلسات .حيث وصل اجمالي

تصاااادر هااااذه القطاعااااات :الصااااناعة ،ثاااام

قيمااة التااداول الااى حااوالي ( )928مليااون

الخدمات المالياة ،ثام البناوك .فاي تراجعات

ديناااار ،مقارناااة ماااع حاااوالي ( )1.2ملياااار

مؤشاااارات القطاعااااات الخمااااس المتبقيااااة،

دينااااار فااااي شااااهر يونيااااو السااااابق .مااااع

وعلااااى رأساااااها قطاعاااااات :المناااااافع ،ثااااام

إنخفاض ،أيضاا ،فاي متوساط عادد األساهم

الرعاية الصحية ،ثم التأمين.

المتداولاااااة يومياااااا ،والمتوساااااط الياااااومي

▪ ثانيا :التطورات النفطية:

للسيولة.

قاااارر االجتماااااع الااااوزاري ألوبااااك رقاااام

فاااااي حاااااين حققااااات البورصاااااة مكاساااااب

( ،)31المنعقد في  3أغساطس ،2022

رأسمالية ،لشاهر يولياو ،وصالت الاى نحاو

رفااع اإلنتاااج شااهريا ،باادء ماان ساابتمبر،

( )1.82مليار دينار ،بسبب ارتفاع القيماة

العام الجاري ،بنحو ( )100ألف برميال

السوقية ،خالل الشهر المذكور ،لتصل الاى

 /يوم.

حااوالي ( )45.8مليااار دينااار ،مقارنااة مااع
علما بأن أوبك قررت ،في مايو ،2020

حوالي ( )44مليار ديناار فاي شاهر يونياو

واسااتجابة النهيااار أسااعار الاانفط آنااذاك،

السابق.

خفاااض النتااااج بحاااوالي ( )9.7ملياااون
برميااال  /ياااوم .وأن الزياااادات باإلنتااااج،
6

استجابة لتحسان الطلاب العاالمي ،مااهي

وبإنخفاض قادرة ( )8.07-دوالر  /برميال

اال ّ خطوات مدروسة الستعادة مساتويات

عن الشهر السابق.

اإلنتاج السابقة لجائحة كورونا.

▪ قدّرت أوبك ،فاي تقريرهاا لشاهر أغساطس

ووفقا إلتفاق االجتماع الوزاري ،المشار

 ،2022الطلااب العااالمي علااى الاانفط لعااام

اليه أعاله ،ستبلغ حصاة انتااج الكويات،

 ،2022عناااد ( )100.0ملياااون برميااال /

فااي ساابتمبر  ،2022حااوالي ()2.818

يوم ،وبارتفاع قدرة ( )3.1مليون برميل /

مليون برميل  /يوم .ويعادل هذا اإلنتااج

يوم عن العام الماضي.

حوالي ( )%6.4من اجمالي انتاج أوبك

▪ قاااادرت المنظمااااة العاااارض العااااالمي ،ماااان

 ،+الااااذي ساااايبلغ حااااوالي ()43.955

البلااادان غيااار األعضااااء فاااي أوباااك ،لعاااام

ملياااون برميااال  /ياااوم .ويعاااادل انتااااج

 ،2022ليكاااااون عناااااد ( )65.80ملياااااون

الكوياااات ،ماااان ناحيااااة أخاااارى ،حااااوالي

برميال  /يااوم ،منهااا ( 2.4مليااون برمياال /

( )%10.5ماان انتاااج دول أوبااك العشاار

ياااوم عوائاااد تكريااار) ،زائااادا عااارض الغااااز

الذي سيبلغ ( )26.753مليون برميل /

الطبيعي المسال ( ،)NLGالمقادّر بحاوالي

يوم .ويبدو أن دولة الكويات تقتارب مان

( )5.4مليون برميل  /يوم .على أن يغطى

انتاااج أقصااى طاقتهااا النفطيااة اإلنتاجيااة

الفاااارق بااااين الطلااااب العااااالمي والعاااارض

(قباال االنتهاااء ماان مشااروعات توسااعة

العلمااي ،المشااار اليهمااا أعاااله ماان عاارض

الطاقة).

أوبك البالغ ( )28.8مليون برميل  /يوم.

▪ وصاال انتاااج دولااة الكوياات النفطااي الخااام،

▪ ارتفعت الواردات النفطية الخام األمريكياة،

فااي يوليااو  ،2022الااى حااوالي ()2.772

خاااالل يولياااو  ،2022لتصااال الاااى ()6.7

مليون برميل  /ياوم ،وبارتفااع ( )47ألاف

مليااون برمياال  /يااوم ،وهااو األعلااى خااالل

برميل  /يوم عن الشهر السابق.

ثاااالث سااانوات .ووصاااول واردات منظماااة

▪ في حين حقاق ساعر برميال الانفط الكاويتي

التعاااون االقتصااادي والتنميااة ،الااى حااوالي

صاادر ،كمتوسااط ،خااالل يوليااو ،2022
الم ّ

( ) 10مليااااون برمياااال  /يااااوم منااااذ مااااايو

حاااااااااوالي ( )109.19دوالر  /برمياااااااااال،

 .2022مااااع ارتفاااااع الااااواردات الهنديااااة
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النفطيااة الخااام ،خااالل يونيااو  ،2022ال اى
( ) 4.7ملياااااون برميااااال  /ياااااوم .وإتجااااااه
واردات الصااااااين ،خااااااالل يونيااااااو /الااااااى
اإلنخفااااض ( )8.7ملياااون برميااال  /ياااوم،
وهاااو األقاااال منااااذ أربااااع ساااانوات ،بساااابب
التطاااااورات الصاااااحية ،وعوامااااال أخااااارى.
وانخفاااااض الااااواردات النفطيااااة اليابانيااااة،
خااالل يونيااو ،الااى ( )2.3مليااون برمياال /
يوم ،وهو األقل من ( )11شهر.
▪ أتجاااه المخااازون النفطاااي التجااااري لااادول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،خاالل
يونياااااااو  ،2022لإلنخفااااااااض ،بحاااااااوالي
( )20.9ملياااااون برميااااال ،علاااااى أسااااااس
شاااهري ،وليصاااال رصااايد المخاااازون الااااى
( )2,712مليااااون برمياااال .وأرتفااااع هااااذا
المخااازون ،فاااي حالاااة الوالياااات المتحااادة
األمريكيااة ،خااالل يوليااو  ،2022بحااوالي
( )23.2ملياااااون برميااااال ،وليصااااال الاااااى
( )1,209مليون برميل.
▪ ارتفع عدد الحفّرات النفطية والغازياة ،فاي
يوليو بحوالي ( )71حفّارة ،منها ( )8فاي
أوبك ،و( )63في غير دول وبك.
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