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احتياطي األجيال القادمة سجل تراجع ًا  %5.42عن 2018

 44.8مليون دينار فائض الميزانية في  4أشهر بنسبة %97.06

,,

• ارتفاع االحتياطي
األجنبي الرسمي
في يوليو 11.588
مليار دينار بنسبة
%5.01

تراجعت قيمة فائ�ض املوازنة
العامة للكويت خ�لال  4الأ�شهر
الأول��ى من العام امل��ايل - 2019
 2020بن�سبة  %97.06على �أ�سا�س
�سنوي؛ وفق التقرير ال�شهر لوزارة
املالية ال�صادر �أم�س.
و�سجل فائ�ض موازنة الكويت بعد
خ�صم احتياطي الأج��ي��ال القادمة
 44.8مليون دينار « 147.66مليار
دوالر» ،مقارنة بـفائ�ض بـ1.53
مليار دينار « 5.05مليارات دوالر»
يف  4الأ�شهر الأولى من العام املايل
.2020 - 2018
ويبد�أ العام املايل يف الكويت مطلع
�أبريل من كل عام ،وينتهي يف 31
مار�س من العام التايل .ويرتفع
الفائ�ض �إلى  674.78مليون دينار
خالل فرتة الأربعة �أ�شهر قبل حتويل
ح�صة احتياطي الأج��ي��ال القادمة
بقيمة  630.04مليون دينار.
وكانت املالية قامت بتحويل نحو
 666.18مليون دينار الحتياطي
الأجيال القادمة بالفرتة املماثلة
من  ،2018برتاجع  .%5.42وبلغت

قيمة �إي��رادات الكويت يف � 4أ�شهر
 6.30مليارات دينار ،متثل %25.4
من �إجمايل املقدر حتقيقه يف العام
امل���ايل  2020 - 2019والبالغ
 15.81مليار دينار.
وباملقارنة م��ع ال��ع��ام ال�سابق،
انخف�ضت �إيرادات الكويت امل�سجلة
يف الأ�شهر الأربعة الأولى من العام
احلايل بن�سبة  ،%5.41علم ًا ب�أنها
كانت تبلغ يف العام املا�ضي 6.66
مليارات دينار .وب�ش�أن امل�رصوفات،
بلغت جملة امل�رصوف وااللتزام من
مطلع �أب��ري��ل  2019وحتى نهاية
يوليو ال�سابق  5.63مليارات دينار،
ت�شكل  %25من املقدر يف املوازنة
العامة عند  22.50مليار دينار.
واالل���ت���زام ميثل مبالغ يف حكم
امل�رصوف مل يتم �إثباتها يف ح�ساب
امل�رصوفات لعدم اكتمال الدورة
امل�ستندية لها حتى نهاية الفرتة
املعد عنها التقرير.
وعلى �أ�سا�س �سنوي ،ارتفعت قيمة
م�رصوفات الكويت بالفرتة املذكورة
بن�سبة  %25.95عن قيمتها بالفرتة

املقارنة من العام املايل - 2018
 2019عند  4.47مليارات دينار.
وكانت وزارة املالية توقعت ت�سجيل
عجز يف املوازنة العامة لـ- 2019
 2020بقيمة  5.27مليار دينارات،
وحتقيق �إيرادات بقيمة  15.81مليار
دينار ،مقابل م�رصوفات بـ22.50
مليار دينار.
وارتفعت قيمة االحتياطي الأجنبي
للكويت خالل �شهر يوليو ال�سابق
بن�سبة  %5.01على �أ�سا�س �سنوي،

وذل���ك وف��ق الإح�صائية النقدية
ال�شهرية ال�صادرة عن بنك الكويت
املركزي �أم�س .و�سجل االحتياطي
الأجنبي الر�سمي للكويت يف يوليو
ال�����س��اب��ق  11.588م��ل��ي��ار دينار
« 38.236مليار دوالر» ،مقارنة
بـ 11.035مليار دينار «36.412
مليار دوالر» يف ال�شهر املناظر من
.2018
وعلى �أ�سا�س �شهري ،منا االحتياطي
بن�سبة  ،%0.69ع��ن م�ستواه يف

�إجمايل االيرادات وامل�رصوفات والعجز لالدارة املالية للدولة للفرتة من  2019/4/1حتى 2019/7/31
اجمايل االيرادات

6.300.416.875.697

اجمايل امل�رصوفات للجهات احلكومية

4.016.624.516.291

االلتزام

1.609.004.286.281

احتياطي االجيال القادمة « ٪10من اجمايل االيرادات الفعلية»

360.041.687.570

فائ�ض /عجز الفرتة قبل خ�صم احتياطي االجيال القادمة

674.788.073.125

فائ�ض /عجز الفرتة بعد خ�صم احتياطي الأجيال القادمة

44.746.385.555

لتعزيز طموحهم العلمي عبر تحويل أفكارهم إلى واقع

«العربي للتخطيط» يوقع مذكرة تفاهم
مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
وقع املعهد العربي للتخطيط �أم�س
مذكرة تفاهم مع اجلمعية الكويتية
لدعم املخرتعني تهدف �إل��ى دعم
ورع���اي���ة امل��خ�ترع�ين وتعزيز
ط��م��وح��ه��م ال��ع��ل��م��ي ع�بر حتويل
افكارهم الى واقع.
وقال املدير العام للمعهد بدر مال
الله ان النمو االقت�صادي والقدرة
التناف�سية الي اقت�صاد يعتمدان
على البحث العلمي وتطوير مراكزه
واع��ط��ائ��ه ال��دع��م ال���ذي يحتاجه
واالعتماد على نتائجه عند اتخاذ
اي قرار.
واو����ض���ح م���ال ال��ل��ه ان م��ذك��رة
التفاهم تهدف �إل��ى تعزيز �أطر
التعاون امل�شرتك بني الطرفني يف
جم��االت بناء ال��ق��درات والتدريب
واال���س��ت�����ش��ارات وال���دع���م الفني
وامللتقيات والفعاليات التنموية.
واكد دعم املعهد للجمعية وتلبية
كل احتياجاتها عرب نقل اخلربات
التي ميتلكها وت�سخري امكانياته
ك��اف��ة الجن���اح ج��ه��وده��ا وحتقيق
�أهدافها.

,,

مال اهلل :النمو
االقتصادي والقدرة
التنافسية ألي
اقتصاد يعتمدان
على البحث العلمي
من جانبها اكدت رئي�سة اجلمعية
فاطمة الثالب يف ت�رصيح مماثل
حر�ص اجلمعية على ن�رش الفكر
االب��داع��ي يف املجتمع الكويتي
وتطوير املخرتع عرب تطبيق فكرته
وت�سويق تلك االخ�ت�راع���ات عرب
�رشاكات اجلمعية املختلفة.
وا�شارت الثالب �إلى حر�ص اجلمعية
واه��ت��م��ام��ه��ا ب��دع��م املخرتعني

• بدر مال الله

ال��ك��وي��ت��ي�ين ورف�����ع م�ستواهم
وتطويرهم يف جمال االخرتاعات
مب��ا يحقق لهم وللكويت مكانة
مرموقة يف املجتمعات العلمية
املتخ�ص�صة.
ودع��ت ال��ى بناء منظومة وطنية
للمخرتعني توفر لهم رعاية متميزة
وتعزز طموحهم العلمي وت�ساعدهم
يف حتويل �أفكارهم املبدعة الى

واقع ي�ستثمر.
واف�����ادت ب�����أن امل��ع��ه��د العربي
للتخطيط يعد جهة راف��دة وفاعلة
يف امل��ج��ال التنموي يف الكويت
وخمتلف الدول العربية ملا ميتلكه
من امكانيات �ضخمة وكفاءات عربية
مميزة لها ب��اع طويل يف االدارة
والتخطيط والتنمية.
واو�ضحت ان اجلمعية اال�سرتاتيجية
تهدف الى التعرف على احتياجات
الفئات املختلفة من املخرتعني
وتطوير الربامج واخلدمات التي
تقدم للمخرتعني وتو�سيع نطاقها
وال��ت��ك��ام��ل م��ع اجل��ه��ات الداعمة
للمخرتع وتعزيز مكانة املخرتع
بالتميز يف جمتمعه ومتكينه.
يذكر ان املعهد العربي للتخطيط
بالكويت هو م�ؤ�س�سة عربية امنائية
م�ستقلة غري ربحية ت�أ�س�ست عام
 1972وت��ه��دف ال��ى دع��م اجلهود
التنموية يف ال��دول العربية من
خالل امل�ساهمة يف بناء القدرات
الب�رشية الوطنية وتعزيز االداء
امل�ؤ�س�سي.

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس
واليورو إلى 335
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار ام�س
عند م�ستوى  0.303دينار كما ا�ستقر اليورو
عند  0.335دينار مقارنة با�سعار �رصف اول
من ام�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية
على موقعه االلكرتوين ان �سعر �رصف اجلنيه
اال�سرتليني ارتفع عند  0.375دينار يف حني
ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي عند  0.306دينار
وظل الني الياباين عند م�ستوى  0.002دون
تغري
وا�ستقر الدوالر �أم�س يف الوقت الذي ظهر فيه
حت�سن م�صحوب باحلذر على �شهية امل�ستثمرين
للمخاطرة وتراجع الني يف ظل العزوف عن
املالذات الآمنة ،لكن العمالت ظلت حم�صورة
يف نطاقات �ضيقة قبيل �سل�سلة اجتماعات لبنوك
مركزية كربى خالل الأ�سبوع املقبل.
ويرتكز اهتمام امل�ستثمرين حاليا على اجتماع
البنك املركزي الأوروب��ي .ويتعر�ض اليورو
ل�ضغوط بفعل توقعات ب�أن املركزي الأوروبي
�سيخف�ض �أ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ال�سلبية �أك�ثر،
وتراجعت العملة املوحدة  % 3منذ يونيو.
وارتفع اليورو �إلى  1.1050دوالر ،مع انق�سام
التكهنات بني نطاق وطبيعة �أي حتفيز على
الأرج���ح .وا�ستقر اجلنيه اال�سرتليني عند
 1.2356دوالر ق��رب �أع��ل��ى م�ستوى يف �ستة
�أ�سابيع البالغ  1.2385دوالر والذي �سجله يف
وقت �سابق من الأ�سبوع بفعل انح�سار احتماالت
خ��روج بريطانيا من االحت��اد الأوروب���ي دون

يونيو 2019البالغ  11.508مليار
دينار.وطبق ًا لبيانات املركزي
 ،فقد تلقى االحتياطي الأجنبي
للكويت دعم ًا الرتفاع جمموع العملة
والودائع خالل يوليو ال�سابق بن�سبة
�إلى  10.835مليارات دينار ،مقابل
 10.332مليارات دينار يف نف�س
ال�شهر من العام ال�سابق ،مع منوها
�شهري ًا بـ .%0.58
ويتمثل العامل ال��ث��اين يف قفزة
و�ضع االحتياطي ل��دى ال�صندوق

�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي
ن�سبة التغيري« ٪العملة مقابل
�سعر ال�رصف مقابل الدينار
العمالت
الدينار»
الكويتي «فل�س /وحدة»
0.00
303.70
دوالر �أمريكي
0.07
335.695
يورو
0.12
375.297
جنيه ا�سرتليني
0.312.8187
ين ياباين
0.04
306.211
فرنك �سوي�رسي
0.00
81.095
ريال �سعودي
0.00
82.696
درهم اماراتي
0.00
83.434
ريال قطري
0.00
807.713
دينار بحريني
0.00
789.857
ريال عماين
�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي وفق الن�رشة اليومية لبنك الكويت املركزي
اتفاق.
وقفز اليوان ال�صيني والدوالر الأ�سرتايل لفرتة
وجيزة بعد �أن قال رئي�س حترير �صحيفة غلوبال
تاميز ال�صينية التابعة للحزب ال�شيوعي على
تويرت �إن ال�صني �ستطبق �إجراءات لتخفيف �أثر
احلرب التجارية.
وا�ستقر م�ؤ�رش الدوالر ،الذي يقي�س �أداء العملة
الأمريكية �أم��ام �سلة من العمالت الرئي�سية
الأخرى ،عند .98.332

وك��ان��ت معظم امل��ع��ن��وي��ات الإي��ج��اب��ي��ة يف
الآونة الأخرية مدفوعة بتفا�ؤل ب�أن اجتماعا
رفيع امل�ستوى بني املفاو�ضني الأمريكيني
وال�صينيني يف وا�شنطن الأ�سبوع املقبل قد ُيوقف
احل��رب التجارية نوعا ما .و�أنع�ش احتمال
حدوث انفراجة الإقبال على العمالت الآ�سيوية
مثل ال��وون الكوري اجلنوبي املنك�شف على
التجارة ،والذي ارتفع �إلى  1193.35للدوالر
مقرتبا من �أعلى م�ستوياته منذ  2من �أغ�سط�س.

بـاملائة عند  158.9مليون دينار،
علم ًا ب�أنها كانت تبلغ  91.7مليون
دينار يف يوليو  ،2018مع ارتفاعها
�شهري ًا .%12.62
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ���ر ،تراجعت
ح��ق��وق ال�سحب اخل��ا���ص��ة خالل
يوليواملا�ضي بن�سبة �إل��ى 563.2
مليون دينار ،مقارنة بـ 580مليون
دينار بنف�س ال�شهر  ،2018رغم
ا�ستقراها �شهري ًا.
و�أ�شارت الإح�صائية النقدية �إلى �أن
القيمة الدفرتية الحتياطي الذهب
وا�صلت ا�ستقرارها عند  31.7مليون
دينار ،علما ب�أن قيمة الذهب متثل
ما متتلكه ال�سلطة النقدية «بنك
الكويت امل��رك��زي» ،وحتتفظ به
ك�أ�صول احتياطية.
يذكر �أن �أر�صدة الأ�صول االحتياطية
الر�سمية تت�ضمن �أر���ص��دة كل من
الذهب النقدي وو�ضع االحتياطي
لدى �صندوق النقد الدويل وحقوق
ال�سحب اخلا�صة والعملة والودائع،
وال ت�شمل الأ�صول اخلارجية لدى
الهيئة العامة لال�ستثمار.

• اإليرادات بلغت
 6.3مليارات دينار
لتمثل  %25.4من
إجمالي المقدر
تحقيقه في 2018
• «المالية»
توقعت تسجيل
عجز في الموازنة
العامة لـ- 2019
 2020بقيمة
 5.27مليارات
دينار

بنا ًء على حالة االقتصاد العالمي الراهنة

«النقد العربي» :توقعات بنمو اقتصادات
الدول العربية  %2.5في 2019

توقع تقرير حديث �صادر من �صندوق النقد العربي منو
اقت�صادات الدول العربية بنحو  % 2.5عام  .2019ورجح
التقرير منو اقت�صادات الدول العربية بنحو  % 3.0عام
بناء على حالة االقت�صاد العاملي الراهنة
 2020وذلك
ً
وما ي�ستتبعها من تباط�ؤ مل�ستويات الطلب اخلارجي.
وت�أتي تلك التوقعات بعد �أن خف�ضت امل�ؤ�س�سات الدولية
تقديراتها ملعدل منو االقت�صاد العاملي املتوقع خالل
عام  2019يف ظل �ضعف م�ستويات الن�شاط االقت�صادي
العاملي ،والتجارة الدولية انعكا�س ًا حلالة عدم اليقني
التي خلفتها التوترات التجارية املت�صاعدة ما بني
�أكرب قوتني اقت�صاديتني على م�ستوى العامل  -الواليات
املتحدة الأمريكية وال�صني  -وتزايد وترية احلمائية
التجارية؛ وهو ما �أثر على �أن�شطة الت�صنيع واال�ستثمار
والتجارة الدولية.
ويف املقابل ،من املتوقع حدوث حت�سن ن�سبي للن�شاط
االقت�صادي العاملي عام  2020بافرتا�ض التو�صل �إلى
اتفاقات ُمر�ضية ب�ش�أن النزاعات التجارية القائمة
والعودة �إلى م�سارات حترير التجارة يف �إطار النظام
التجاري العاملي متعدد الأطراف.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن االقت�صاد العاملي ال يزال يواجه
عدة خماطر ي�أتي على ر�أ�سها ت�أثري التوترات التجارية
على م�سارات النمو االقت�صادي العاملي والتجارة
الدولية ،وت�صاعد م�ستويات املديونيات وت�أثرياتها
ال�سلبية املتوقعة على موازنات الأ�رس وال�رشكات .وذلك
عالوة على الأثر املتوقع لتباط�ؤ االقت�صاد ال�صيني،
وخروج بريطانيا من االحتاد الأوروب��ي بدون التو�صل
�إلى اتفاق ،وال�شكوك ب�ش�أن قدرة االقت�صادات العاملية
على بلوغ �أهداف التنمية امل�ستدامة .2030
وي�أتي ذلك انعكا�س ًا خلف�ض تقديرات النمو االقت�صادي
يف كل من الدول العربية ُ
امل�صدرة للنفط وامل�ستوردة
له كنتيجة لتباط�ؤ الطلب اخلارجي وت�أثرياته املتوقعة
على ال�صادرات النفطية وغري النفطية.
ويف املقابل ،مت الإبقاء على توقعات النمو االقت�صادي
للدول العربية خالل عام  2020عند م�ستوى يدور حول
 % 3يف ظل التعايف الن�سبي املتوقع لالقت�صاد العاملي،
وتوا�صل الآثار الإيجابية لربامج الإ�صالح االقت�صادي،
و�إ�صالحات ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ،والإ�صالحات
الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم اال�ستقرار
االقت�صادي وحفز الن�شاط االقت�صادي.
وفيما يتعلق باجتاهات تطور امل�ستوى العام للأ�سعار،
من املتوقع �أن تت�أثر معدالت الت�ضخم خ�لال عامي
 2019و 2020بعدة عوامل على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي.
وعلى امل�ستوى الداخلي ،يتوقع ت�أثر معدل الت�ضخم

ب�سل�سلة الإ�صالحات املالية وامل��ب��ادرات والتدابري
التعوي�ضية ُ
املتبعة لتخفيف �أثرها على امل�ستهلكني.
وعلى م�ستوى العوامل اخلارجية ،فيتمثل �أه��م تلك
العوامل يف كل من التغريات املتوقعة للأ�سعار العاملية
للنفط ،واملواد اخلام ،وال�سلع اال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة
�إلى التغريات يف �أ�سعار ال�رصف.
ويف �ضوء التطورات �سالفة الذكر ،يتوقع �أن يرتاجع
معدل الت�ضخم يف ال��دول العربية �إل��ى نحو % 6.7
خالل عام  ،2019ونحو  % 6.5يف عام  .2020و�أ�شار
التقرير �إلى الإ�صالحات التي تتبناها البلدان العربية
منذ �سنوات م�ضت ال�ستعادة ا�ستقرار االقت�صاد الكلي،
وزي��ادة معدالت النمو االقت�صادي ،وخلق املزيد من
فر�ص العمل ،وزيادة م�ستويات التنويع االقت�صادي.
وتعزيز �إنتاجية وتناف�سية اقت�صاداتها مبا ا�ستتبعه ذلك
من تكثيف وترية التدابري الرامية �إلى حتقيق االن�ضباط
املايل ،وزيادة م�ستويات مرونة االقت�صادات العربية،
وبناء حيز ال�سيا�سات بهدف تقوية و�ضع هذه االقت�صادات
مقابل التقلبات االقت�صادية الداخلية واخلارجية .وذكر
التقرير �أن البلدان العربية خطت خطوات مهمة على
�صعيد حتقيق التكامل االقت�صادي منذ �إط�لاق منطقة
التجارة احلرة العربية.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن تلك اخلطوات ت�ستهدف زيادة
م�ستويات التجارة البينية ال�سلعية و�إزال��ة احلواجز
التعريفية وغ�ير التعريفية للو�صول �إل��ى االحت��اد
اجلمركي العربي .ولفت التقرير �إلى �أن ذلك �سي�ستتبعه
التفاو�ض للو�صول �إلى ال�سوق العربية امل�شرتكة كدرجة
�أعمق من درجات التكامل االقت�صادي العربي .وحر�صت
البلدان العربية م�ؤخر ًا على �إدماج التجارة يف اخلدمات
�ضمن مفاو�ضات حترير التجارة البينية �إدراك ًا من الدول
العربية للأهمية اال�سرتاتيجية لهذا القطاع املهم.
وقال التقرير �إن تلك اخلطوة �ستعمق م�ستوى التكامل
االقت�صادي العربي يف ظل م�ساهمة قطاع اخلدمات بنحو
 % 48من الناجت املحلي الإجمايل ،ونحو  % 54من
م�ستويات الت�شغيل.
وتوجت هذه اجلهود ب�إقرار االتفاقية العربية لتحرير
التجارة يف اخلدمات بني ال��دول العربية كاتفاقية
م�ستقلة عن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى،
ومن املتوقع �أن تدخل حيز التنفيذ خالل الن�صف الثاين
من عام  .2019ومن �ش�أن تفعيل العمل بهذه االتفاقية
زيادة م�ستويات التجارة البينية للدول العربية �إلى
امل�ستويات املماثلة يف التكتالت االقت�صادية الدولية
الأخرى ،ودعم فر�ص النمو والت�شغيل ،كما يتطلب دعم
التكامل الإقليمي �أي�ض ًا جهود موازية حلفز اال�ستثمارات
وانتقاالت ر�ؤو�س الأموال العربية البينية.

ميركل :الصراع التجاري بين الصين
وواشنطن يضر االقتصاد األلماني

ترى امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �أن ال�رصاع التجاري بني ال�صني
والواليات املتحدة ي�رض االقت�صاد الأملاين الذي يعتمد على الت�صدير.
ويف ت�رصيحات �أمام الربملان الأملاين �أم�س قالت مريكل �إن لديهم حالة
عدم يقني دولية نتيجة ال�رصاع التجاري بني ال�صني والواليات املتحدة،
ومنذ �أكرث من عام ون�صف بد�أت الواليات املتحدة وال�صني حرب ًا جتارية
ت�سبب فيها التعريفات اجلمركية ،و�أثرت �سلب ًا على حركة التجارة والنمو
االقت�صادي العاملي.
و�أ�ضافت مريكل �أن تلك احلرب التجارية لديها ت�أثري على الدول امل�صدرة
مثل �أملانيا .وانكم�ش االقت�صاد الأملاين يف الربع الثاين من العام احلايل،
و�سط توقعات انكما�شه يف الربع الثالث ودخوله يف حالة ركود.
و�أكدت �أملانيا �أن التطورات يف التجارة الأجنبية �أبط�أت منو االقت�صاد يف
الربع الثاين من  ،2019حيث انخف�ضت ال�صادرات بنحو  % 1.3على �أ�سا�س
ف�صلي� ،أما الواردات فرتاجعت بن�سبة .% 0.3
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