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 أحدث التطورات 
 

على الرغم من التراجع الناجم عن خفض إنتاج النفط  قطاطةطا   

% 0.8، وارتفع إلى 8102أوقك، فإن النمو تماسك في عام 

. واسطتطمطر 8102% عطام 5.3في أعااب انكمطاهطب قطنطسطقط  

، مع تطوسطع الطنطهطا  8102التحسن في الرقع األول من عام 

% ماارن  قالفطتطر  نطفطسط طا مطن الطعطام 8.2االقتصا ي قمع ل 

الماضي في ظل نمو قوي لطلطاط طاعطا  غطةطر الطنطفط طةط   قطلط  

% قالماارن  قالفتر  نفس ا من العطام الطمطاضطيت. وتهطةطر 1.0

المؤهرا  عالة  التواتر إلى تحسن إنفطا  الطمطسطتط طلطكطةطن فطي 

، قفضل تهغطةطل أعط ا  كطقطةطر  8102النصف األول من عام 

في الا اع العام، وهو ما سان  ق وره نها  ق اع الطخط مطا . 

وقغض النظر عن ثقطا  إنطتطاج الطنطفط  إلطى حط  كطقطةطر، فطإن 

% فطي الطرقطع 0.5إجمالي الناتج المحلي لا اع النف  ارتفطع 

األول ماارن  قالفتر  نفس ا من العام الماضي، وةرجع السقطب 

في ذلك على األرجح إلى إنتاج التكرةر. وتع   ولط  الطكطوةط  

خامس أكقر منتج للنف  قمنظم  أوقك، وقل  متوسط  إنطتطاجط طا 

ي فطي الطنطصطف األول مطن  8.22النف ي  ملةون قرمةل ةطومطةطا

، في مااقل الكمة  المست  ف  في اتفا  أوقك+ الطقطالطغط  8102

ي: في ةولةو/تموز، وتم تم ة  خفطض  8.28 ملةون قرمةل ةومةا

ي التفا  أوقك+ لتسع  أه ر أخرى تنت طي فطي  المعروض وفاا

 .8181آخر مارس/آذار 

ي فطي زةطا    كما أن نمو االئتمان آخذ فطي االنطتطعطات، مطتطجطلطةطا

إقراض الا اع االست الكي والتجاري والطعطاطاري. وال ةطزال 

الا اع المصرفي هو وسطةط  ارةطرا ا  الطنطفط طةط  الطرئطةطسطي 

لالقتصا  المحلي، وتقطلط  نسطب كطفطاةط  رأس الطمطال الطقطنطكطي 

% متجاوزاي النسق  الم لوق  من ققل القطنطك الطمطركطزي 02.1

%. وق  أ   إصطالحطا  سطو  رأس الطمطال إلطى 05القالغ  

االرتااء قالكوة  إلى وضع السو  الناهئ  من ققل مطؤهطرا  

 8181فوتسي، وستان ر  آن  قورز، و او جونز، وفطي عطام 

من ققل مؤهر مورغان ستانلي ألسطوا  رأس الطمطال، األمطر 

الذي من هأنب تعزةز ثا  المستثمرةن وتحطفطةطز تط فطس رؤوس 

األموال على القال . وحطتطى أواسط  أغسط طس/آب، ارتطفطعط  

% مطاطارنط  قطعطام 81سو  األورا  المالة  الكوةتةط  حطوالطي 

حتى تارةخب، متفوق  قذلك على أ اء ال ول األخرى قطمطجطلطس 

% نطظطراي 0التعاون الخلةجي. وتراجع التضخم إلطى حطوالطي 

النخفاض تكالةف المساكن وضعف النمو فطي أسطعطار الطمطوا  

الغذائة . وه   القنك المركزي سةاساتب النا ة  قطوتطةطر  أقط طأ 

من تلك التي اتقع ا قنك االحتةا ي الفة رالي األمرةطكطي، فطلطم 

ةرفع أسعار الفائ   إال في أرقع مرا  من المرا  التسع التطي 

. 8103رفع فة ا قنك االحتةا ي الفة رالي الفائط   مطنطذ عطام 

كما أقاى في اآلون  األخةر ، في ه ر ةولةو/تطمطوز، األسطعطار 

نطاط ط  أسطاس مطن  83 ون تغةةر في أعااب خفض ا قما ار 

 ققل قنك االحتةا ي الفة رالي.

فطي تطاطلطز عطجطز  8102وأس م ارتفاع أسعار النف  خالل 

المالة  الطعطامط   قطاسطتطثطنطاء الط خطل مطن االسطتطثطمطارا  وقطقطل 

% مطن 5تحوةال  إةرا ا  النف  إلى صن و  األجةالت إلطى 

. 8102/8102إجمالي الناتج الطمطحطلطي فطي السطنط  الطمطالطةط  

زةطا   قط رهطا  8181/8102وتتوقع موازن  السن  الطمطالطةط  

% في ارنفا  الحكومي  عن مخصصا  السن  الماضةط ت، 5

ي قحوالي  ملةار  ةنار كوةتي. ولكن، كطمطا  2.2وعجزاي مست  فا

كان الحال في األعطوام السطاقطاط ، مطن الطمطفطتطرض أن تطكطون 

المخصصا  الفعلة  أفضل كطثطةطراي فطي ضطوء االفطتطراضطا  

المتحفظ  ألسعار النف ، واالتجاه إلطى خطفطض ارنطفطا  عطلطى 

المهروعا  الرأسمالة . وسار  إصالحا  الطمطالطةط  الطعطامط  

قق ء؛ حةث تأجل ت قةس ضرةق  الاةم  المطضطافط  حطتطى عطام 

مطلطةطار  211. وة ل وجو  أصول تا ر قةمت ا قطنطحطو 8180

 والر في صن و  الرعاة  االجتماعة  الطكطوةطتطي عطلطى مط ى 

االعتما  على األصول المالة  للحفاظ على الرةع النف ي. ففي 

الماضي، كان العجز ةمول قمزةج من عمطلطةطا  السطحطب مطن 

صن و  االحتةا ي العام وإص ار سن ا  ال ةطن. ولطكطن، فطي 

، 8102ملةارا   والر عام  2أعااب إص ار أول سن  قاةم  

فرض  قةو  عطلطى إصط ار الطمطزةط  مطن سطنط ا  الط ةطن فطي 

األسوا  ال ولة ، عن  رةس عرقل  القرلمان للتطصط ةطس عطلطى 

 تهرةع ج ة  ةرفع ح  اقتراض الحكوم .

وعزز ارتفاع أسطعطار الطنطفط  حصطةطلط  الصطا را  وفطائطض  

% من إجمالي الناتج المحلي فطي 02.3الحساب التجاري إلى 

ت، نتةج  ارتفاع رصةط  8102% في 03الرقع األول  مااقل 

ارةططرا ا   األمططر الططذي ةططعططكططس ارتططفططاع  خططل االسططتططثططمططار 

وانخفاض ت فاا  التحوةال  الخارج ت قارضاف  إلى فطائطض 

 تجاري كقةر.

إن الكوة  قل  غني قالنف  وال وجو  فةب تارةقا للفار المط قطع  

% مططن الططمططوا ططنططةططن 21والطقطط ططالطط  االضطط ططرارةطط . وةططعططمططل 

الكوةتةةن المهتغلةن في الا اع العام. وعلى الناةض من ذلك، 

لون معظم الماةمةطن األقطل  ةُؤل ِّف الواف ون ثلثي السكان، وةُهك ِّ

 خال. ومن ال واجس األخرى للعمال الواف ةطن األجطور غطةطر 

الُمس    أو المتأخر ، وظروف العمل الصعق ، والطخطوف مطن 

% مطن 02التضةةس علة م. وفي هذا الص  ، ةعةطت حطوالطي 

 الكويت
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 ، القنك ال ولي.Haverالمصا ر:  المصا ر: منظم  أوقك.

على الرغم من خفض إنتاج النف  قموجب اتفا  

أوقك+، ال ةزال االقتصا  قوةاي ومتماسكاي، قفضل 

تهغةل ع   كقةر من األفرا  في الا اع العام ونمو 

ق اع الخ ما . كما أن الوضع المةس ر للمالة  العام  

وزةا   ارنفا  العام على القنة  التحتة  من هأنب أن 

ةعزز النمو على األجل المتوس . ونظراي للتالقا  

المستمر  في أسعار النف  تهت  الحاج  إلى ركةز  

تنفةذة  متوس   األجل لسةاسا  المالة  العام . وةتمثَّل 

التح ي الرئةسي الذي تواج ب القال  في ق ء وتةر  

ارصالحا  ال ةكلة  الالزم  للتنوةع االقتصا ي قعة اي 

 عن المحروقا ، وت عةم نها  الا اع الخاز.



2 MPO Oct 19 

 -مجموع السكان على أقل من نصف متوس  مستوى ال خطل 

% مطن 51% مطن الطمطوا طنطةطن و 0.3وتمثل هذه األعط ا  

 غةرهم.

 
 

 اآلفاق المستقبلية 
 

% 8ةتوقع أن ةسجل نمو إجمالي الناتج المحلي ما ةارب من 

ي قططارتططفططاع إنططفططا  الططمططسططتطط ططلططكططةططن 8102فططي عططام  ، مطط عططومططا

% في األجل المطتطوسط  مطع 5والحكوم ، ثم  ةزة  إلى حوالي 

ي التفا  أوقك+ فطي مطارس/ انت اء م   خفض إنتاج النف  وفاا

واالنت اء من مهروعا  الطقطنطةط  الطتطحطتطةط  الطتطي  8181آذار 

تاةم ا الحكوم . ومن هطأن الطخط ط  الطرامطةط  إلطى اسطتطثطمطار 

ملةار  والر في ق اع النف  على م ى األعوام الخمسط   003

الاا م  أن تؤ ي إلى زةا   أخطرى رنطتطاج الطنطفط ، إذا أمطكطن 

وهو أح  التح ةا   وةل  األم . كما أن اسطتطئطنطاف –تنفةذها 

ارنتاج من الحالةن المهتركةن مع المملك  العرقة  السطعطو ةط  

 الخفجي والوفر ت ةزة  من احتمطاال  تطعطزةطز قط طاع الطنطفط  

قرةقا. وةتوقع أن ةؤ ي التراجع الجزئطي فطي أسطعطار الطنطفط ، 

والاةو  المفروض  عطلطى إنطتطاج الطنطفط  فطي األجطل الطاطرةطب، 

قارضاف  إلى التأخر في ارصطالحطا  الطمطتطمطثطلط  فطي فطرض 

ضرةق  الاةم  المضاف ، وزةا   ارنفا  الحكومي ، إلى اتساع 

%. وسةكطون فطائطض 2عجز المالة  العام  لةصل إلى حوالي 

ي ةصل إلى  % من إجمالطي الطنطاتطج 2الحساب الجاري متوس ا

المحلي، مع انخفاض الفائض التجاري وزةا   ارنطفطا  عطلطى 

 الوار ا  ذا  الصل  قالقنة  التحتة .

 
 
 
 
 
 
 

 

 المخاطر والتحديات 
 

تهتمل المخا ر الخارجة  الرئةسة  على اآلثار غةر المقاهطر  

للتوترا  الجةوسةاسة  والصراعا  وتالُّب األسطوا  الطمطالطةط  

العالمة  وتالُّب أسعار النف . وقط  ةطؤثطر الطتطقطا طؤ فطي الطنطمطو 

العالمي على أسعار ال اق ، مما ةتسقب في اتسطاع اخطتطالال  

المالة  العام . وق  أ ى انخفاض أسعار الطنطفط  فطي السطنطوا  

األخةر  إلى استنفا  احتةا ي السةطولط ؛ ومطن هطأن عطمطلطةطا  

السحب من صن و  االحتةا ي العطام أن تطؤ ي إلطى تطاكطلط طا 

أكثر فأكثر. وللتخفةف من ح   هذه اآلثار، وتأمةن االسطتط امط  

المالة ، سةتعةن على الحكوم  المثاقطر  عطلطى ضطقط  أوضطاع 

المالة  العام ، وترهة  ارنفا ، وإجطراء إصطالحطا  لطتطعطقطئط  

ارةططرا ا ، عططلططى األجططل الططمططتططوسطط . وسططتططظططل الططمططعططارضطط  

ي  القرلمانة  لإلصالحا  الحةوة  للمالةط  الطعطامط  تطمطثطل تطحط ةطا

ي.  رئةسةا

ومن قةن التح ةا  على األجل األ ول اعتما  االقتصا  قهط   

على النف . وعلى الرغم من احتةا ةا  الطنطفط  الط طائطلط  لط ى 

الكوة ، فإن التوجب الطعطالطمطي نطحطو الط طاقط  الطنطظطةطفط  ةط ط   

االست ام  االقتصا ة  والمالة  على األجل ال وةل.  وق الي مطن 

مطن خطالل “ثطرو  فطو  األرض”االستطفطا   مطنط طا فطي قطنطاء 

االستثمار في رأس المال القهري والما ي، ةوجب رةع الطنطفط  

 المستم  من مور  مستنف ت إلى توسةع قو  العمل في الاط طاع 

العام، و فع الرواتب السخة  وال عم وتحوةطال  الطمطسطاعط ا  

االجتماعة . وةؤ ي هذا ق وره إلى جنوح االستثمار في القنةط  

التحتة  إلى تلقة  ال لب المتنامي قاستمطرار الطمط فطوع قطأوجطب 

ال عم وتهوها  سو  العمل، على نحو ةحط  مطن ارمطكطانطا  

ارنتاجة  لالقتصا  على األجل ال وةل. وكان  هطنطاك جط طو  

متواضع  لتنمة  الا اع الخاز وخلس الوظائف. حةث تحطتطل 

اقتصا ا فطي تطاطرةطر مطمطارسط   021من  22الكوة  المرتق  

–الصطا ر عطن الطقطنطك الط ولطي  8102أنه   األعمال لعام 

وهو ما ةع  الترتطةطب األ نطى قطةطن الط ول األخطرى قطمطجطلطس 

مططمططا ةهططةططر إلططى وجططو  إجططراءا  –الططتططعططاون الططخططلططةططجططي 

قةروقرا ة  وقةئ  عمل  ون المستوى األمطثطل. كطمطا احطتطلط  

ي الترتةب الساقع والسقعةطن عطلطى مطؤهطر الطقطنطك  الكوة  أةضا

ال ولي لرأس المال القهري، األمر الذي ةعكس ضعف نواتطج 

التعلم، وارتفاع مع ل انتهار األمراض غةر السارةط . وةطلطزم 

إجراء إصطالحطا  هطامطلط  تطتطركَّطز عطلطى االقطتطكطار، ورةطا   

األعططمططال فططي الططاطط ططاع الططخططاز، وتططوفططةططر فططرز الططعططمططل 

 والتوظةف، وتحسةن مؤهال  قوت ا العامل .
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