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ذكر تقرير الشال األسبوعي بخصوص أسعار الفائدة 
لقد بدأ بنك االحتياط الفيدرالي األمريكي مسيرة رفع 
أسعار الفائدة بربع النقطة املئوية في 16 ديسمبر 
2015، مبرره في بدء زياداته بعد سلسلة تخفيضات 
ثم ثباتها قريبة من الصفر لنحو 7 ســنــوات، هو أن 

االقتصاد األمريكي بدأ يتعافى ومعدالت البطالة إلى 
هبوط متصل، والقلق بات حول سخونته مما يتطلب 
التحوط من الضغوط التضخمية. توقف بعدها ملدة عام 
كامل ليكرر الزيادة بربع النقطة املئوية في 14 ديسمبر 
2016. بعدها رفع بنك االحتياط الفيدرالي سعر الفائدة 
األساس على الدوالر األمريكي سبع مرات، ثالث مرات 

في عام 2017 وأربع مرات في عام 2018، ورغم وعود 
باالستمرار في رفعها، توقف عن ذلك في عام 2019، ألن 
القلق حول تباطؤ النمو االقتصادي األمريكي واالقتصاد 
ــم بالرغم انخفاض مستويات  العاملي، بــات هــو األه
البطالة في أمريكا إلى مستوى قياسي تاريخي، أو نحو 

.3.7%

ثبتت وكالة التصنيف االئتماني العاملية 
)ستاندرد آند بــورز( التصنيف االئتماني 
السيادي للكويت عند املرتبة )A.A( مع 

نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وأكدت الوكالة في تقريرها عن تصنيف 
الكويت ونشرته على موقعها اإللكتروني 
إمكان رفــع التصنيف آنــف الذكر في حال 
جنحت اإلصالحات االقتصادية والسياسية 
واسعة النطاق متوقعة أن يحقق االقتصاد 
الكويتي منــوا بنحو 5ر1 فــي املــئــة عام 

.2019
وتناولت الوكالة في تقريرها عن تصنيف 
الكويت ثالثة أجــزاء رئيسية هي )عوامل 
ــاق التصنيف(  التصنيف الرئيسية( و)آف

و)مبرراته(.
وعن عوامل التصنيف أفادت الوكالة في 
تناولها للملف املؤسساتي واالقتصادي 
بأن اقتصاد الكويت يعتمد على النفط وذلك 
مــع التوقعات مبحدودية تنويع مصادر 
الدخل في االقتصاد على املدى املتوسط إذ 
يشكل نحو 90 في املئة لكل من الصادرات 
ــرادات العامة الفتة إلى تبوؤ الكويت  واإلي
املرتبة الثامنة في عام 2018 كأكبر مصدر 

للنفط اخلام في العالم.
وتوقعت منوا اقتصاديا خفيفا في ضوء 
قرار منظمة البلدان املصدرة للنفط والدول 
من خــارج املنظمة )أوبــك +( بتمديد اتفاق 
تخفيض اإلنــتــاج وأن يحقق القطاع غير 
النفطي منوا متواضعا عالوة على استمرار 

التوترات اجليوسياسية في املنطقة.
وبالنسبة إلى املرونة واألداء أوضحت 
الوكالة أن الكويت متتلك حجما ضخما من 
املــدخــرات املتراكمة فــي صناديق الثروة 
السيادية وتبلغ نحو 400 فــي املئة من 
الناجت احمللي االجمالي متوقعة أن ميثل 
حجم صافي األصول احلكومية العامة نحو 
430 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي في 
نهاية عام 2019 وهي النسبة األعلى بني 

الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سياديا.
وتوقعت الوكالة استمرار حتقيق املالية 

العامة للكويت فــوائــض مالية حتى مع 
استمرار انخفاض أسعار النفط العاملية في 
املستقبل مدفوعا ذلك بدخل االستثمارات 
احلكومية في صناديق الثروة السيادية 
إضــافــة إلــى إبقائها سعر صــرف الدينار 
الكويتي مرتبطا بسلة من العمالت الرئيسية 

والتي يهيمن عليها الدوالر األمريكي.
ــاق التصنيف بينت )ستاندرد  وعــن آف
آند بــورز( أن النظرة املستقبلية املستقرة 
لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة 
ببقاء األوضـــاع املالية واخلارجية قوية 
خــالل العامني املقبلني مدعومة مبخزون 
ــول األجنبية املتراكمة في  ضخم من األص
صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن 
تساهم جزئيا في تخفيف املخاطر املتعلقة 
بعدم تنويع االقتصاد الكويتي واعتماده 

على النفط.
ــع التصنيف  ــى إمكانية رف ـــارت إل وأش
االئــتــمــانــي الــســيــادي الــكــويــت إذا جنحت 
اإلصالحات االقتصادية والسياسية واسعة 
النطاق في تعزيز الفعالية املؤسساتية 
وحتسني التنويع االقتصادي على املدى 
الطويل متوقعة »أن هــذا السيناريو قد 
ال يتحقق خــالل آفــاق توقعاتها حتى عام 

.»2022
ــان تخفيض  ــك ولــفــتــت الــوكــالــة إلـــى إم
التصنيف االئتماني في حال أدى انخفاض 
ــى انــخــفــاض مستمر في  أســعــار النفط إل
مستويات الثروة االقتصادية أو معدالت 
أضعف من النمو االقتصادي أو تصاعدت 

املخاطر اجليوسياسية بشكل ملحوظ.
وبالنسبة ملــبــررات التصنيف قالت 
)ستاندرد آند بورز( إن تأكيدها التصنيف 
االئتماني للكويت جاء مدعوما باملستويات 
املرتفعة من املــصــدات املالية واخلارجية 
السيادية املتراكمة لكن التصنيف االئتماني 
للدولة مقيد بسمة التركز فــي االقتصاد 
والضعف النسبي في القوة املؤسساتية 
مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج 

اإلقليم.

وتــابــعــت أن املــنــتــجــات الــنــفــطــيــة في 
الكويت تشكل نحو 55 في املئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي وأكثر من 90 في املئة من 
الصادرات ونحو 90 في املئة من اإليرادات 
العامة ورأت باالعتماد الكبير على قطاع 

النفط أن االقتصاد الكويتي »غير متنوع«.
وتوقعت أن يــؤدي قــرار متديد اتفاقية 
منظمة األقطار املصدرة للنفط )أوبــك +( 
بشأن تخفيض اإلنــتــاج إلــى تقييد النمو 
على املدى القصير لكن ارتفاع أسعار النفط 

العاملية سيعوض ذلك األثر بشكل واسع.
ــورز( عــددا من  ــرت )ستاندرد انــد ب وذك
النقاط مت األخــذ بها في وضــع التصنيف 
أهمها بقاء االقتصاد الكويتي معتمدا في 
معظمه على النفط إذ يشكل القطاع النفطي 
أكــثــر مــن 50 فــي املــئــة مــن الــنــاجت احمللي 

اإلجمالي.
وبينت أن الكويت تعد ثامن أكبر منتج 
للنفط اخلــام وسابع أكبر احتياطي نفطي 
في العالم حسب بيانات عــام 2018 وأنه 
على أســاس نصيب الفرد فإن الكويت تعد 
أكبر منتج في العالم وبافتراض مستويات 
اإلنتاج احلالية فإن إجمالي االحتياطيات 
املؤكدة للنفط تكفي دولة الكويت نحو 100 
سنة. وأكــدت الوكالة أنه بالنظر إلى تركز 
االقتصاد املرتفع على القطاع النفطي فإن 
اجتاهات األداء االقتصادي للكويت ستبقى 
مرتبطة بشكل كبير بــاجتــاهــات صناعة 
النفط متوقعة أن يحقق االقتصاد الكويتي 
منوا بنحو 5ر1 في املئة عام 2019 وذلك 
ــك +( متديد اتفاقية  انعكاسا التفاق )أوب

تخفيض إنتاج النفط.
وأوضحت أن تطبيق ذلك االتفاق مت في 
يناير املاضي لفترة أولية ستة أشهر لكن 
مت متديدها ستة أشهر أخــرى حتى مارس 
2020 متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج 
الكويت من النفط نحو 7ر2 مليون برميل 
يوميا فــي عــام 2019 مقارنة بنحو 8ر2 
مليون برميل يوميا كانت مدرجة في خطة 

البالد ضمن املوازنة العامة للدولة.

وذكرت الوكالة أن اتفاق )أوبك +( بشأن 
تخفيض إنتاج النفط وعوامل أخرى ساهمت 
في دعم أسعار النفط العاملية متوقعة أن 
يصل متوسط سعر خام برنت إلى 60 دوالرا 
للبرميل خالل السنوات 2019-2022 وأن 
ينخفض الحقا إلى 55 دوالرا للبرميل على 
أن تدعم أسعار النفط املرتفعة الفوائض 
املالية واخلارجية للكويت حتى عام 2020. 
كما توقعت الــوكــالــة منــو الــنــاجت احمللي 
اإلجمالي بنحو 5ر2 في املئة في املتوسط 
خــالل السنوات 2020 - 2022 مدعوما 
بالتوقعات حول قيام منظمة )أوبك( بإيقاف 
االتفاق بشأن تخفيض اإلنتاج من النفط 
بعد مارس 2020 إضافة إلى سعي الكويت 
إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط واستئناف 
اإلنتاج في املنطقة احملايدة املشتركة بني 
الكويت والسعودية وخطط احلكومة لتنفيذ 

العديد من املشاريع االستثمارية.
وبينت )ســتــانــدرد آنــد بـــورز( أنــه على 
الــرغــم مــن قـــوة الــتــرتــيــبــات املؤسسية 
بالكويت فإن جهود السلطات املبذولة في 
ــار اإلصــالحــات الهيكلية فــي السنوات  إط
األخيرة تأخرت عموما عن بقية االقتصادات 
اإلقليمية األخرى إذ لم تطبق الكويت ضريبة 
القيمة املضافة خالفا ملا مت في السعودية 

واإلمارات والبحرين.
ــرده إلــى سعي  وقالت إن ذلــك التأخر م
السلطات بداية نحو تطبيق الضرائب غير 
املباشرة على الرغم من أن اإلطار الزمني ال 
يزال غير واضح مشيرة إلى استمرار تأخير 

املوافقة على قانون الدين العام اجلديد.
وتوقعت »أال تتم املوافقة على قانون 
الدين العام في عام 2019 في ظل العطلة 
الرسمية ملجلس األمة مما سيدفع احلكومة 
لالعتماد على عمليات السحب من األصول 
االحتياطية لتمويل العجز املالي في املوازنة 
العامة« على حد قولها. ورأت أن تزايد حدة 
ــن شــأنــه أن  الــتــوتــرات اجليوسياسية »م
ينعكس سلبا على األداء االقتصادي للكويت 
إذا مــا تعطلت الــطــرق التجارية« مؤكدة 
األهمية الكبيرة ملضيق هرمز بالنسبة إلى 
الكويت »حيث متر صادرات الدولة النفطية 
خالله في الوقت احلالي«. وقالت الوكالة 
إنه على الرغم من تراجع توقعاتها ألسعار 
النفط في عام 2020 إلى 55 دوالرا من 60 
دوالرا فإنها تتوقع بقاء املوازنة العامة )بعد 
حساب دخل االستثمارات احلكومية وبدون 
حساب مخصص صندوق احتياطي األجيال 
القادمة( في حتقيق فوائض مالية بنحو 
8 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي على 

املدى املتوسط.
كما توقعت استمرار تسجيل احلساب 
اجلاري مليزان املدفوعات فوائض مالية على 
مدى العامني املقبلني وأن يتحول إلى عجز 
معتدل اعتبارا من عام 2021 وذلك على غرار 

أداء املالية العامة.
وأكدت )ستاندرد آند بورز( أن نظام سعر 
الصرف في الكويت أكثر مرونة نوعا ما من 
نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية التي ترتبط 

أسعار صرف عمالتها بالدوالر األمريكي.
وقالت إن االحتياطي الفيدرالي األمريكي 
رفع سعر الفائدة أربع مرات في عام 2018 
فــي حــني رفــع بنك الكويت املــركــزي سعر 
الفائدة مرة واحــدة فقط في مارس 2018.
واعــتــبــرت أن بعض االخــتــالف للسياسة 
النقدية بني بنك الكويت املركزي واالحتياطي 
الفيدرالي األمريكي أمر ممكن ويعود جزئيا 
إلى محدودية تدفقات احملفظة بني الكويت 
وبقية العالم. وأكدت قوة القطاع املصرفي 
الكويتي على الــرغــم مــن حتــديــات البيئة 
التشغيلية مــع ربحية مستقرة وحتسن 
ــودة األصـــول مشيرة إلــى أن التركزات  ج
االئتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري 

تبقى تشكل املخاطر االئتمانية الرئيسية. 

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن االستثمار األجنبي غير املباشر 
: في بورصات إقليم اخلليج، تتوفر 
معلومات حول هوية متداولي األسهم 
في البورصة بشكل يومي، وذلــك هو 
اإلجراء الصحيح، ورمبا هو واحد من 
متطلبات اإلفادة من التدفق غير املباشر 
لــرأس املــال األجنبي، فهو يوفر أداة 
لإلنذار املبكر عند الضرورة، أي معرفة 
إجتاه تلك االستثمارات. ويتحقق ذلك 
بنشر بيانات الــتــداول اليومي وفقاً 
للجنسية، فاألجانب كما ذكرنا في فقرة 
من تقرير األسبوع الفائت، هم أول من 
يتحسس مخاطر املضاربة الضارة، 
والبــد من إتاحة معلومة مبكرة حول 

توجهات تلك االستثمارات.

ـــام النصف األول من  وتشير أرق
العام اجلــاري، إلى أن حصيلة صافي 
تــداوالت املستثمر احمللي كانت األكثر 
بيعاً بحدود 358.980 مليون دينار 
كويتي، بينما حصيلة صافي تداوالت 
املستثمر األجنبي كانت شــراء بنحو 
360.019 مليون دينار كويتي، أي 
مت تعويض االنسحاب احمللي بالكامل 
تقريباً من قبل املستثمر األجنبي. ومع 
استمرار مكاسب بــورصــة الكويت، 
وحتــديــداً الشركات املشمولة أو تلك 
احملتمل شمولها في املؤشرات العاملية، 
قد يحدث، وخالل حقبة قصيرة، تغيير 
فــي تــوجــهــات املستثمر احملــلــي إلى 
الشراء مبا يرفع من مستويات سيولة 
البورصة بأكثر من احلاجة. حينها 

قد تتحول االستثمارات األجنبية غير 
ــى أمـــوال ساخنة ضــارة  املــبــاشــرة إل
وتنسحب بكثافة خالل فترة قصيرة، 
وإتاحة املعلومة السريعة حول بداية 
االنسحاب كما ذكرنا، قد تخفف الضرر 
على املستثمر احمللي واالقتصاد احمللي 
باحلد من إفادة األجنبي من االنسحاب 

عند أعلى مستوى من األسعار.
ـــام كامل  ــات ع ــان ــي ـــو أخــذنــا ب ول
مــثــال، أي حجم االستثمار األجنبي 
غير املباشر ما بني 2018/07/01 
و2019/06/30، ولــيــســت كلها 
ــداوالت  حقبة نشطة، بلغت قيمة  ت
األجــانــب شـــراًء نحو 1.478 مليار 
دينار كويتي، وبلغت قيمة تداوالتهم 
بيعاً نحو 843.207 مليون دينار 

كويتي، بحصيلة شراء صافية بحدود 
634.921 مليون دينار كويتي، وهو 
أمــر طيب. تلك القيمة على أهميتها 
ليست كــبــيــرة، ولــكــن نفعها كبير، 
ألنها مرتبطة بتحسن كبير في نظم 
البورصة ونوعية بياناتها وحصافة 
وتنافسية شركاتها، وهــو مــا أعــاد 
بعض الثقة املفقودة فــي البورصة 
منذ أزمــة عــام 2008 ومــا تبعها من 
أزمات. وملكيات األجانب، والتي تركز 
معظمها في قطاع البنوك حتى نهاية 
نصف السنة األول، لم تتعدى 7.7% 
من القيمة الرأسمالية لقطاع املصارف، 

وتلك نسبة متلك الزالت صغيرة. 
والبورصة موعودة بترقية على 
مؤشر مورغان ستانلي رمبا أهم من 
األولى، وأثرها حتى وإن كان على عدد 
محدود من شركاتها، إال أنه قد يجلب 
أموال أجنبية رمبا مساوية ملا مت تدفقه 
حتى األن، وكل ذلك أمر طيب. ولكننا 
في بلد فيه فائض كبير من السيولة 
املترددة، وعندما تشارك تلك السيولة 
بــوفــرة فــي دعـــم جــانــب الــطــلــب كما 
حدث مراراً في تاريخ أزمات بورصة 
الكويت، عندها يتحول التداول إلى 
ــوس، ويتحول الــهــوس الحــقــاً إلى  ه
إنهيار. واملعلومات املكثفة واحلديثة، 
إلى جانب أنها مادة ضرورية للمحللني 
إلرسال إشارات التحذير املبكرة مبا قد 
يحد من املخاطر، اإلفادة منها ومجاراة 
قــرار األجنبي في قـــرارات البيع، قد 
يخفض من حجم الضرر على املستثمر 

واالقتصاد احمللي، وإن لم مينعه.
*ذكرنا سهواً في تقرير األسبوع 
الفائت بأن نصيب األجانب في ملكية 
شــركــات الــبــورصــة نــحــو 14.9%، 
ــن قيمة  والــصــحــيــح أن نصيبهم م
ــداوالت النصف األول هو 14.9%،  ت

واالعتذار واجب.

2008 حجم االستثمار األجنبي  دليل  عودة الثقة في البورصة منذ 

358.980 مليون دينار »الشال«: تداوالت املستثمر احمللي بلغت 

ورد في تقرير الشال األسبوعي الــصــادر عن 
»منطق املؤشرات والسياسة املالية واالقتصادية 
املعاكسة«: بضع مؤشرات يفترض أن تثير قلق 
راسمي السياسة املالية واالقتصادية في الكويت، 
من أمثلتها أن االقتصاد احمللي حقق منواً حقيقياً 
سالباً بنحو %1.9- في الربع األول من العام 
اجلــاري مقارنة بالربع الرابع من العام الفائت، 
ومنها تقرير ملنظمة أوبك تتوقع فيه فقدان دولها 
ــام 2020.  ــوق النفط فــي ع حصة جــديــدة مــن س
مثاالن آخران على مستوى العالم، أحدهما ازدياد 
القلق حول مستقبل النمو االقتصادي في الواليات 
املتحدة األمريكية، أكبر اقتصادات العالم، ورمبا 
بــدء حتفيزه بخفض أســعــار الــفــائــدة، وثانيهما 
حتقيق الصني ثاني أكبر اقتصادات العالم أدنى 
معدل للنمو في 27 عام وعند مستوى %6.2 للربع 

الثاني من العام اجلاري، وكلها مجرد مناذج.
في الكويت، صاحب النمو احلقيقي السالب 
لالقتصاد احمللي ارتفاع مساهمة النفط في تكوينه 
إلى %53 مبا يعنيه ذلك من أن احلديث عن مشروع 
تنمية إقتصادي يقلل من هيمنة النفط على االقتصاد 
وذلك بتنويع مصادر الدخل، إما ال يحقق شيئاً، أو 
يحقق نتائج سلبية. من جانب آخر، توقعات أوبك 

حول إنخفاض في حصص أعضائها بسبب مزاحمة 
النفوط غير التقليدية لها حتى عند هذا املستوى 
الهابط في األسعار، يعني أن النفط لن يكون قادراً 
على تعومي املالية العامة التي حتقق عجز، أي ال 
سياسة إقتصادية نافعة، وال قــدرة لشراء وقت 

بدعم مؤقت من إيرادات النفط.
وعلى الصعيد العاملي، باتت كل املؤسسات 
التي تنشر توقعاتها حول منو االقتصاد العاملي، 
تخفض من تلك املعدالت مع كل تقرير جديد يصدر 
عنها، ومنو االقتصاد العاملي، وحتديداً اآلسيوي، 
عامل مؤثر كبير في الطلب على النفط. على املدى 
القصير، قد يكون للضغط السالب على معدالت 
النمو مبررات غير مستدامة، مثل احلرب التجارية 
بني الواليات املتحدة األمريكية والصني، وخروج 
بريطاني غير متفق عليه من االحتــاد األوربــي، 
وتغيير منوذج التنمية في الصني إلى غلبة محرك 
االستهالك الداخلي. ولكن، على املدى املتوسط إلى 

الطويل، سوف يستمر التأثير السالب في 
الطلب على النفط التقليدي بسبب حتسن 
اقــتــصــاديــات الــبــدائــل النفطية غير التقليدية، 
وتطورات أسواق الطاقة البديلة، وحتى احلد من 

استهالك النفط بسبب القلق البيئي.

االقتصاد احمللي حقق منوًا سالبًا
1.9باملئة في الربع األول   بنحو 

الوكالة توقعت حتقيق املالية العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض النفط

 »ستاندرد آند بورز« تثبت تصنيف الكويت السيادي »A.A« مع نظرة مستقبلية مستقرة
إل������ى  ال������ك������وي������ت������ي  االق�������ت�������ص�������اد  ت�������دف�������ع  اإلص����������اح����������ات 
2019 ع���������ام  ب�����امل�����ئ�����ة   1.5 ب�����ن�����ح�����و  من�������و  حت�����ق�����ي�����ق  

ي������ة  د ل������س������ي������ا ا ة  و ل���������ث���������ر ا ي�������ق  د ص�������ن�������ا ف��������ي  ت  ا خ����������ر مل����������د ا
ل����ي ج����م����ا إل ا حمل����ل����ي  ا جت  ل�����ن�����ا ا م�����ن  مل����ئ����ة  ب����ا  400 ت���ب���ل���غ 

جن���ح���ت  ا  ذ إ ل���ت���ص���ن���ي���ف  ا ف����ع  ر ن���ي���ة  م���ك���ا إ ل����ى  إ ت  ر ش�����ا أ
ي د ق�����ت�����ص�����ا ال ا ي����ع  ل����ت����ن����و ا حت����س����ني  ف�����ي  ت  ح������ا ص������ا إل ا

من  ب���امل���ئ���ة   430 ن���ح���و  س���ت���ب���ل���غ  احل���ك���وم���ي���ة  األص�������ول 
2019 نهاية  اإلجمالي  احمللي  الناجت 

ن  ا مل������ي������ز ي  ر جل���������������ا ا ب  حل���������س���������ا ا ت�����س�����ج�����ي�����ل  ر  ا س��������ت��������م��������ر ا
مل���ق���ب���ل���ني ا م����ني  ل����ع����ا ا ى  م�����د ع���ل���ى  ئ����ض  ا ف����و ت  ع����ا ف����و مل����د ا


