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صعب  عام  بعد  األمل  يبعثان  النفط  أسعار  وتعافي  اللقاحات  طرح 
لالقتصاد الكويتي

أنهــى االقتصــاد الكويتــي عــام 2020 الــذي كان شــاقاً للغايــة بتحســن 
ملحــوظ. وواصــل اإلنفــاق االســتهالكي انتعاشــه بدعــم مــن زيــادة اإلنفــاق 
عبــر اإلنترنــت وتراجــع معــدالت الســفر إلــى اخلــارج والتفــاؤل بــأن أســوأ 
فتــرات اجلائحــة قــد انتهــت بالفعــل. وزادت أنشــطة األعمــال فــي ظــل 
تخفيــف التدابيــر االحترازيــة التــي جــاءت مــع تراجــع أعــداد حــاالت 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا )رغــم ارتفاعهــا مؤخــراً إلــى حــد مــا( واتخــذ 
منــو االئتمــان الشــخصي اجتاهــاً صعوديــاً. إال أن وتيــرة إســناد املشــاريع 
التنمويــة شــهدت بعــض التباطــؤ وإن كان مــن املتوقــع أن تتســارع فــي عــام 
ــى مســتوياته املســجلة فــي  ــى أعل 2021. كمــا وصــل معــدل التضخــم إل
أربــع ســنوات عنــد مســتوى 2.8٪ فــي ديســمبر وذلــك علــى خلفيــة وجــود 

طلــب مكبــوت وقيــود يتعــرض لهــا العــرض. 

الرسم البياني 1: عدد املصابني بفيروس كورونا في الكويت
)يوميا(

املصدر: وزارة الصحة

ومــن جهــة أخــرى، ارتفعــت أســعار النفــط أيضــاً خــالل شــهري نوفمبــر 
وديســمبر مدفوعــة بــواردات النفــط الصينيــة وزيــادة النمــو االقتصــادي 
ــد  ــراً بع ــا أخي ــأن اجلائحــة ســيتم احتوائه ــاؤل األســواق ب ــد تف ــع تزاي م
األســواق  فــي  الالزمــة وطرحهــا  املوافقــات  علــى  اللقاحــات  حصــول 
اعتبــاراً مــن شــهر ديســمبر املاضــي. كمــا ســاهم ارتفــاع أســعار النفــط 
فــي حتســني بيانــات املاليــة العامــة مقارنــًة بوقــت ســابق مــن العــام، وظلت 
املوازنــة احلكوميــة تســجل عجــزاً كبيــراً فــي الربــع الرابع من عــام 2020. 
ــم  ــام للنضــوب ول ــدوق االحتياطــي الع وتعرضــت األصــول الســائلة لصن
يتــم بعــد إقــرار قانــون الديــن اجلديــد، وبذلــك تظــل الســيولة مــن أهــم 
القضايــا امللحــة التــي تواجــه احلكومــة. ويبقــى األمــل وعلــى الرغــم مــن 
اســتقالة احلكومــة فــي ينايــر، أن تعمــل الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة 

علــى حــل هــذا الوضــع فــي إطــار حملــة اإلصــالح املوســعة.

ارتفاع أسعار النفط في ظل التفاؤل بشأن اللقاحات 

أنهــت أســعار النفــط الربــع األخيــر مــن عــام 2020 علــى وتيــرة أكثــر 
تفــاؤالً مــع بــدء طــرح اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونــا وبعــد أن 
اجتهــت األوبــك وحلفائهــا نحــو تقييــد زيــادة إنتاجهــا فــي ينايــر إلــى 
500 ألــف برميــل يوميــاً )بــدالً مــن 1.9 مليــون برميــل يوميــاً املعلنــة 
ســابقاً(. وارتفــع ســعر خــام التصديــر الكويتــي بنســبة 23٪ علــى أســاس 
ربــع ســنوي منهيــاً تــداوالت العــام عنــد أعلــى مســتوياته املســجلة فــي 10 
أشــهر تقريبــاً عنــد مســتوى 50.6 دوالراً للبرميــل )بلــغ فــي املتوســط 
ــة  ــي ظــل مواجه ــى ف ــك حت ــام 2020( وذل ــي ع ــل ف 41.1 دوالراً للبرمي
ــل  ــى التنق ــدة عل ــوداً جدي ــرة الشــمالي فــرض قي اقتصــادات نصــف الك
نتيجــة إلعــادة تطبيــق تدابيــر اإلغــالق مــرة أخــرى. واســتمر ارتفــاع 
أســعار النفــط فــي العــام اجلديــد بدعــم مــن قــرار الســعودية خفــض 
إنتاجهــا النفطــي مــن جانــب واحــد مبقــدار مليــون برميــل يوميــاً فــي 
شــهري فبرايــر ومــارس، هــذا إلــى جانــب ضعــف الــدوالر األمريكــي. 
وتتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة أن يتعافــى الطلــب علــى النفــط مبقــدار 
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أبرز النقاط
حتسن اقتصادي ملحوظ بنهاية عام 2020 في ظل ارتفاع أسعار النفط وآمال بتخطي أسوأ مراحل اجلائحة.

أســعار اخلــام الكويتــي ترتفــع بنســبة 23% علــى أســاس ربــع ســنوي، متجــاوزة أكثــر مــن 50 دوالرًا للبرميــل بنهايــة العــام، مــع بدايــة ارتفــاع إنتــاج 
النفــط الكويتــي.

العجــز املالــي يصــل إلــى 22% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي التســعة أشــهر األولــى مــن الســنة املاليــة 2021/2020 علــى الرغــم مــن التراجــع احلــاد 
للنفقــات. وإصــدار قانــون الديــن العــام مــا يــزال مــن الضــرورات امللحــة.

اإلنفــاق االســتهالكي يواصــل انتعاشــه القــوي مرتفعــًا بنســبة 26% علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر، علــى خلفيــة زيــادة اإلنفــاق محليــًا نتيجــة 
للقيــود الصارمــة املفروضــة علــى الســفر خــالل موســم العطــالت.

اســتمرار ضغــوط ســوق العمــل، مــع تراجــع معــدل التوظيــف بنســبة 4% علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020 فــي ظــل تســارع وتيــرة 
فقــدان الوافديــن لوظائفهــم فــي القطــاع اخلــاص.

اإلقــراض املصرفــي يحافــظ علــى أدائــه القــوي مســجاًل منــوًا بنســبة 4.7% علــى أســاس ســنوي فــي نوفمبــر، ويواصــل االســتفادة مــن زيــادة القــروض 
الشخصية.

ارتفــاع البورصــة بنســبة 1.9% فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020، علــى الرغــم مــن تباطــؤ أدائهــا مقارنــة بأقرانهــا مــن بورصــات املنطقــة نظــرًا لتالشــي 
تأثيــرات الدفعــة القويــة التــي شــهدتها األســهم فــي وقــت ســابق علــى خلفيــة ترقيــة الســوق.
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5.5 مليــون برميــل يوميــاً فــي عــام 2021 – ممــا يعــد خفضــاً لتوقعاتهــا 
ــد التراجــع التاريخــي  ــاً - بع ــل يومي ــون برمي ــدار 0.3 ملي الســابقة مبق
الــذي شــهده الطلــب فــي عــام 2020 مبقــدار 8.8 مليــون برميــل يوميــاً. 
وتتوقــع الوكالــة أن تــؤدي عمليــات اإلغــالق التــي مت فرضهــا مؤخــراً إلــى 
تباطــؤ وتيــرة االنتعــاش عــن املســتويات املتوقعــة فــي األســاس، إال أنهــا 

ــي مــن العــام. ستتســارع فــي النصــف الثان

الرسم البياني 2: سعر النفط
)دوالر للبرميل(

 

 Refinitiv :املصدر

واســتقرت معــدالت إنتــاج اخلــام الكويتــي فــي ديســمبر عنــد مســتوى 2.295 
مليــون برميــل يوميــاً ممــا أدى إلــى زيــادة متوســط اإلنتــاج فــي عــام 2020 إلــى 
2.4 مليــون برميــل يوميــاً، أي بتراجــع بلغــت نســبته 8.9٪ عــن مســتويات عــام 
ــى ٪100  ــت إل ــدة وصل ــال جي ــت الكويــت تســجيل معــدالت امتث 2019. وواصل
ــان  ــق البي ــاج. ووف ــا خلفــض اإلنت ــك وحلفائه ــة األوب ــي إطــار اتفاقي ــر ف أو أكث
الصــادر عــن األوبــك وحلفائهــا عــن شــهر ديســمبر، مت الســماح للكويــت بزيــادة 
إنتاجهــا مبقــدار 32 ألــف برميــل يوميــاً )+ 1.4٪( فــي ينايــر 2021 مقارنــة 
ــر  ــه فــي فبراي ــذي ســتحافظ علي مبســتويات شــهر ديســمبر، وهــو املســتوى ال
ومــارس، وبعــد ذلــك ســتقرر األوبــك وحلفائهــا مــا إذا كانــت ســتعود إلــى جــدول 

اإلنتــاج األصلــي )2.424 مليــون برميــل يوميــاً(.

الرسم البياني 3: اإلنتاج النفطي للكويت
)مليون برميل يوميا(

 

JODI املصدر: منظمة الدول املصدرة للنفط  و

ومــن جهــة أخــرى، أعلنت شــركة نفط الكويــت، التابعة للحكومة الكويتية، 
عــن ثالثــة اكتشــافات نفطيــة جديــدة فــي عــام 2020 حتتــوي اثنتــان منهــا 
علــى النفــط اخلفيــف )حقــل حومــة -1 بطاقــة انتاجيــة 1،452 برميــل 
يوميــاً وحقــل القشــعانية - 1 بطاقــة انتاجيــة 1،819 برميــل يوميــاً( وغــاز 
مصاحــب )2.78 مليــون قــدم مكعــب يوميــاً( فــي شــمال البــالد. ومت 
اكتشــاف نفــط تقليــدي فــي احلقــل الثالــث الــذي يعتبــر امتــداداً حلقــل 

ــار  ــك اآلب ــر. ومبجــرد تشــغليها بالكامــل، ســوف تســاهم تل برقــان الكبي
ــة لشــركة نفــط الكويــت  ــز الطاقــة اإلنتاجي منخفضــة التكلفــة فــي تعزي
مبــا يتجــاوز املســتويات املســتهدفة التــي مت خفضهــا مؤخــراً إلــى 3.10 
مليــون برميــل يوميــاً. وتســعى مؤسســة البتــرول الكويتيــة لدمــج وإعــادة 
ــى 4  ــن 8 إل ــة م ــدف تقليــص عــدد الوحــدات العامل ــا به ــة أعماله هيكل

وحــدات.

العجز املالي يضغط على السيولة قصيرة األجل

ــي  ــي )حوال ــار كويت ــار دين ــاً قــدره 5.4 ملي ســجلت احلكومــة عجــزاً مالي
تناســبياً( خــالل األشــهر  النــاجت احمللــي اإلجمالــي احملــدد  مــن   ٪22
التســعة األولــى مــن الســنة املاليــة 2021/2020 )أبريــل إلــى ديســمبر(. 
ويعــزى العجــز إلــى انخفــاض العائــدات النفطيــة بنســبة 49٪ علــى أســاس 
ســنوي، إذ انخفــض ســعر خــام التصديــر الكويتــي بنســبة 42٪ إلــى 37.8 
دوالراً للبرميــل فــي املتوســط، وانخفــض إنتــاج النفــط بنســبة ٪13.3 
إلــى 2.34 مليــون برميــل يوميــاً علــى خلفيــة اتفاقيــة األوبــك وحلفائهــا. 
ومــن جهــة أخــرى، انخفضــت اإليــرادات غيــر النفطيــة مبعــدل أقــل بلغــت 
نســبته 4.2٪، وإن كانــت ال متثــل ســوى 15٪ مــن إجمالــي اإليــرادات. 
وفــي املقابــل، انخفــض اإلنفــاق بنســبة 10.1٪ علــى أســاس ســنوي فــي 
النفقــات  وانخفــاض   ٪8.5 بنســبة  اجلاريــة  النفقــات  انخفــاض  ظــل 
ــر  ــى تأخي ــر إل ــد األخي الرأســمالية بنســبة 27٪ - ويعــزى انخفــاض البن
تنفيــذ املشــاريع التنمويــة نتيجــة لتفشــي اجلائحــة وأيضــاً بســبب خفــض 
امليزانيــة علــى نحــو كبيــر هــذا العــام وذلــك فــي إطــار مســاعي احلكومــة 

لتقليــص نفقاتهــا.

الرسم البياني 4 : االنفاق احلكومي
)مليار دينار كويتي(

     املصدر: وزارة املالية

وســيرتفع العجــز خــالل األشــهر املقبلــة، إذ قــد يقفــز معــدل االنفــاق 
ــر  ــاع األخي ــام. إال أن االرتف ــة الع ــادة بنهاي ــه بشــكل حــاد كالع ــن عن املعل
ــة ســوف  ــرادات احلكومي ــى اإلي ــره احملتمــل عل فــي أســعار النفــط وتأثي
يــؤدي إلــى تقليــص توقعاتنــا لعجــز العــام بأكملــه إلــى 9.8 مليــار دينــار 
كويتــي )30٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( مقابــل توقعاتنــا الســابقة 
بقيمــة 10.5 مليــار دينــار كويتــي )33٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي(. 
ويوفــر ذلــك بعــض املرونــة البســيطة للحكومــة التــي تواجــه قيــود التمويــل 
بســبب تضــاؤل الســيولة فــي صنــدوق االحتياطــي العــام وعــدم إقــرار 
قانــون الديــن العــام حتــى اآلن. ومــا يــزال هــذا األخيــر ميثــل أحــد أهــم 
األولويــات امللحــة، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أنــه ســيتم بالفعــل إقــرار 
اإلنفــاق  تعديــل  إمكانيــة  لتجنــب  فتــرة قصيــرة  القانــون خــالل  هــذا 
بصــورة جذريــة فــي حالــة اســتنفاد الســيولة بالكامــل. كمــا أن اســتمرار 
اخلــالف فــي الترتيبــات املؤسســاتية مــن شــأنه أن يجعــل متريــر أي 
قانــون جوهــري لتعزيــز اإليــرادات، مثــل تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة 
ــي  ــور املســتبعدة ف ــن األم ــة، أو ترشــيد الدعــوم م ــة االنتقائي أو الضريب

ــب. املســتقبل القري

 2إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500  ، © 2021 بنك الكويت الوطني  

التقرير الربعي لالقتصاد الكويتي - يناير 2021

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

۸۰

يناير-۲۰ مارس-۲۰ مايو-۲۰ يوليو-۲۰ سبتمبر-۲۰ نوفمبر-۲۰ يناير-۲۱

خام برنت خام التصدير الكويتي

۲٫۰۰

۲٫۲۰

۲٫٤۰

۲٫٦۰

۲٫۸۰

۳٫۰۰

۳٫۲۰

۳٫٤۰

۲٫۰۰

۲٫۲۰

۲٫٤۰

۲٫٦۰

۲٫۸۰

۳٫۰۰

۳٫۲۰

۳٫٤۰
الحصص

۲٫۱٦۸ mb/d
الحصص

۲٫۲۹٦ mb/d

يناير-۲۰ مارس-۲۰ مايو-۲۰ يوليو-۲۰ سبتمبر-۲۰ نوفمبر-۲۰

۲٫۰۰

۲٫۲۰

۲٫٤۰

۲٫٦۰

۲٫۸۰

۳٫۰۰

۳٫۲۰

۳٫٤۰

۲٫۰۰

۲٫۲۰

۲٫٤۰

۲٫٦۰

۲٫۸۰

۳٫۰۰

۳٫۲۰

۳٫٤۰
الحصص

۲٫۱٦۸ mb/d
الحصص

۲٫۲۹٦ mb/d

يناير-۲۰ مارس-۲۰ مايو-۲۰ يوليو-۲۰ سبتمبر-۲۰ نوفمبر-۲۰



3إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500  ، © 2021 بنك الكويت الوطني  

التقرير الربعي لالقتصاد الكويتي - يناير 2021

ينايــر  نهايــة شــهر  فــي  إلــى أن احلكومــة أصــدرت  ويجــدر اإلشــارة 
ــذي  ــة 2022/2021 وال ــة توســعية للســنة املالي ــا مليزاني مشــروعاً مفاجًئ
يُظهــر زيــادة فــي اإلنفــاق بنســبة 7٪ تقريًبــا لتصــل إلــى 23.0 مليــار 
)بانخفــاض  كويتــي  دينــار  مليــار  قــدره 12.1  كويتــي، وعجــًزا  دينــار 
طفيــف عــن العجــز املــدرج فــي امليزانيــة للســنة املاليــة احلاليــة(. ولكــن، 

ال يــزال يتعــني املوافقــة علــى هــذه امليزانيــة مــن قبــل البرملــان.

حتسن وضع التجارة الدولية في الربع الثالث

ارتفــع فائــض التجــارة الدوليــة للســلع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020 
إلــى 1.1 مليــار دينــار كويتــي )حوالــي 14٪ مــن القيمــة التقديريــة للنــاجت 
احمللــي اإلجمالــي( مقابــل 0.1 مليــار دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام، والــذي يعــد أدنــى مســتوياته علــى اإلطــالق. ويعــزى االنتعــاش 
ــي  ــر الكويت ــودة متوســط أســعار خــام التصدي ــة احلــال نتيجــة لع بطبيع
إلــى مســتوى 44 دوالراً للبرميــل مقابــل 26 دوالراً للبرميــل فــي الربــع 
ــة  ــى قفــزة حــادة فــي الصــادرات النفطي ــام، ممــا أدى إل ــي مــن الع الثان
إلــى 2.8 مليــار دينــار كويتــي خــالل تلــك الفتــرة )رغــم أنــه مــا يــزال 
ــر  ــا انتعشــت الصــادرات غي ــى أســاس ســنوي(. كم منخفضــاً بشــدة عل
ــار  ــى 0.3 ملي ــت إل ــر(، إذ وصل ــك إعــادة التصدي ــة )مبــا فــي ذل النفطي
دينــار كويتــي، علــى الرغــم مــن أنهــا مــا تــزال منخفضــة بصفــة عامــة. 
كمــا ارتفعــت أيضــاً واردات الســلع إلــى 2.0 مليــار دينــار كويتــي مــن 1.9 
ــى  ــع الثانــي فــي ظــل تراجــع معــدل االنكمــاش عل ــار فــي الرب ــار دين ملي
ــب  ــف الطل ــاض الــواردات ضع ــى 10٪. ويعكــس انخف أســاس ســنوي إل
احمللــي، رغــم أن الــواردات أبــدت مرونــة أعلــى خــالل األزمــات مقارنــة 
بالصــادرات، ليــس فقــط بســبب احتياجــات الكويــت مــن الــواردات ولكــن 
ــي النفــط فــي  ــي يأت ــاً للصــادرات الت أيضــاً بســبب األســعار األقــل تقلب
ربــع  الكهربائيــة« )٪18  واألجهــزة  »اآلالت  واردات  وكانــت  صدارتهــا. 
ســنوي( و »املعــدات امليكانيكيــة« )15٪ ربــع ســنوي( مــن أكثــر الفئــات 

التــي شــهدت حتســناً ملحوظــاً.

الرسم البياني 5: امليزان التجاري الدولي في السلع

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء / بنك الكويت الوطني 

تراجع وتيرة إسناد املشاريع في الربع الرابع من عام 2020

خــالل العــام الــذي عانــى مــن جائحــة فيــروس كورونــا، تراجعــت وتيــرة 
إســناد املشــاريع التنمويــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020، إذ متــت 
ترســية مشــاريع بقيمــة 129 مليــون دينــار كويتــي فقــط )مقابــل 327 
ــار كويتــي فــي  ــع الثالــث و159  مليــون دين ــار كويتــي فــي الرب مليــون دين
نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وفقــا ملجلــة ميــد(. وتضمنــت املشــاريع 
التــي متــت ترســيتها فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020     مشــاريع ضمــن 
قطــاع الكهربــاء وامليــاه، حيــث بلغــت قيمــة مشــروع شــبكة وخزانــات ميــاه 
الصــرف الصحــي املعاجلــة التابــع لــوزارة الكهربــاء وامليــاه 76 مليــون 
دينــار كويتــي، والــذي متثــل قيمتــه أكثــر مــن نصــف قيمــة كافــة العقــود 

التــي متــت ترســيتها خــالل العــام. وبالنســبة للعــام بأكملــه، بلغــت قيمــة 
املشــاريع التــي متــت ترســيتها 1.2 مليــار دينــار مقابــل 1.0 مليــار دينــار 
كويتــي فــي عــام 2019. وجــاء قطــاع الكهربــاء وامليــاه فــي الصــدارة )588 
مليــون دينــار كويتــي( وتبعــه قطــاع البنــاء والتشــييد )322 مليــون دينــار 

كويتــي(.

ــار  ــار دين ــة 3.4 ملي ــد، يخطــط لترســية مشــاريع بقيم ــة مي ــاً ملجل ووفق
ــاء والتشــييد. إال  ــي خــالل عــام 2021، معظمهــا ضمــن قطــاع البن كويت
أنــه اســتناداً لالجتاهــات احلديثــة ورمبــا إمكانيــة تأخيــر طــرح عطــاءات 
املشــاريع نتيجــة الســتقالة احلكومــة مؤخــراً، نتوقــع ترســية مشــاريع 
بقيمــة أٌقــل مــن ذلــك. وتشــمل املشــاريع الضخمــة املتوقعــة فــي عــام 
 JPF 54 و JPF 2021 مرافــق اإلنتــاج اجلوراســي املعروفــة بإســم
التابعــة لشــركة نفــط الكويــت )270 مليــون دينــار كويتــي( ومشــروع مينــاء 
 3A مبــارك الكبيــر التابــع لــوزارة األشــغال العامــة: املرحلــة 1: احلزمــة
)271 مليــون دينــار كويتــي(، واملقــرر تنفيذهــا فــي الربعــني األول والثالــث 

مــن عــام 2021 علــى التوالــي.

الرسم البياني 6: إسناد املشاريع
)مليار دينار(

املصدر: MEED Projects )تاريخ 13 يناير 2021( ، البيانات غير نهائية

حتسن االنفاق االستهالكي بدعم من القيود املفروضة على السفر

الرسم البياني 7: اإلنفاق اإلستهالكي
)مليار دينار(

املصدر: شركة اخلدمات املصرفية اآللية )كي نت( 

ــغ منــو  ــت(، بل ــي ن ــة )ك ــة اآللي ــات شــركة اخلدمــات املصرفي ــا لبيان وفًق
اإلنفــاق االســتهالكي 26٪ علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر، والــذي 
ــة  ــة وإن كان منخفضــاً عــن مســتوى 30٪ املســجل بنهاي ــاً للغاي ــد قوي يع
الربــع الثالــث مــن عــام 2020. إال أنــه ارتفــع هامشــياً مقابــل شــهري 
أكتوبــر ونوفمبــر فيمــا يعــزى علــى األرجــح إلــى زيــادة اإلنفــاق محليــاً 
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نتيجــة للقيــود الصارمــة املفروضــة علــى الســفر خــالل موســم العطــالت. 
وبالنســبة لعــام 2020 بصفــة عامــة، ارتفــع اإلنفــاق بنســبة 4.9٪ ليســجل 
بذلــك مســتوى قياســي جديــد بلــغ 20.6 مليــار دينــار كويتــي علــى الرغــم 
ــة وإغــالق أنشــطة األعمــال  مــن التأثيــرات الســلبية للتدابيــر االحترازي

ــى النشــاط االقتصــادي. عل

وبالنظــر إلــى بيانــات شــهر ديســمبر مبزيــد مــن التفصيــل، ســجلت 
معــدالت الســحب النقــدي مــن أجهــزة الســحب اآللــي تراجعــاً للشــهر 
العاشــر علــى التوالــي بنســبة 13.4٪ علــى أســاس ســنوي، بينمــا زادت 
معامــالت نقــاط البيــع )8.4٪ مقابــل 5.6٪ فــي الشــهر الســابق(. وفــي 
ــى 154٪، ممــا  ــت إل ــر اإلنترن ــاق عب ــرة اإلنف ذات الوقــت، تســارعت وتي
ــار  ــار دين دفــع حجــم املعامــالت عبــر اإلنترنــت للوصــول إلــى 0.67 ملي
كويتــي، أو مــا ميثــل 31٪ مــن إجمالــي اإلنفــاق، وهــو مــا يقــارب ضعــف 
النســبة التــي مت تســجيلها العــام املاضــي والبالغــة 15٪.  ويعكــس هــذا 
االجتــاه التحــول املســتمر فــي ســلوك املســتهلك بعيــداً عــن طــرق الدفــع 
املاديــة والتوجــه نحــو الدفــع عبــر اإلنترنــت، الــذي تســارعت وتيرتــه أثنــاء 

اإلغــالق.

تراجع توظيف الوافدين في ظل تداعيات اجلائحة

انخفضــت معــدالت التوظيــف بنســبة 4٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع 
الثالــث مــن عــام 2020 وفقــاً لبيانــات نظــم معلومــات ســوق العمــل، 
بعــد انخفاضهــا بنســبة 1٪ فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020. ويعكــس 
هــذا التراجــع تســارع وتيــرة توظيــف الكــوادر الوطنيــة )2.8٪ مقابــل 
2٪ فــي الربــع الثانــي( وتراجــع توظيــف غيــر الكويتيــني )-5.5٪ مقابــل 
-1.7٪ فــي الربــع الثانــي(. وأدى الضعــف املســتمر فــي ســوق العمــل 
إلــى خــروج أكثــر مــن 114 ألــف وافــد )27 ألــف فــي الربــع الثانــي و87 
ــل وســبتمبر فــي  ــني أبري ــة ب ــث( مــن القــوى العامل ــع الثال ــف فــي الرب أل
ظــل التداعيــات التــي فرضتهــا اجلائحــة. وعلــى صعيــد اخــر، زاد منــو 
األجــور مــن 2.7٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020 
إلــى 3.6٪ فــي الربــع الثالــث، لــكل مــن الكويتيــني والوافديــن )2.2٪ و٪4 

علــى التوالــي(.

ارتفاع معدل التضخم الكلي بشكل ملحوظ منذ الربع الثالث 2020

الرسم البياني 8: التضخم في أسعار املستهلك
)النمو السنوي ٪(

املصدر: Refinitiv وبنك الكويت الوطني 

ارتفــع التضخــم إلــى أعلــى مســتوياته املســجلة فــي أربــع ســنوات وصــوالً 
إلــى 2.8٪ علــى أســاس ســنوي فــي نوفمبــر )مقابــل 2.5٪ فــي أكتوبــر 
و2.0٪ بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2020(. وتعــزى تلــك الزيــادة 
ــي  ــر ف ــاع الكبي ــر لالرتف ــى حــد كبي ــر إل ــة مبســتويات شــهر أكتوب مقارن
أســعار املــواد الغذائيــة إلــى 9.8٪. إال أن عنصــر خدمــات اإلســكان 
اســتقر عنــد مســتوى 0.0٪، حيــث لــم يطــرأ عليــه أي تغييــرات منــذ 

يونيــو املاضــي. وخالفــاً للتوقعــات، كان لرحيــل آالف الوافديــن واخلفــض 
املؤقــت إليجــارات بعــض املســتأجرين أثنــاء اجلائحــة تأثيــراً ضئيــاًل علــى 
املؤشــر. كمــا ارتفــع معــدل التضخــم األساســي، الــذي يســتثني املــواد 
الغذائيــة والســكن، هامشــياً إلــى 2.4٪، بينمــا تراجعــت تكاليــف كل مــن 

التعليــم )-15.1٪( وخدمــات الضيافــة )-٪0.1(.

وبلــغ معــدل التضخــم 2.0٪ فــي أول 11 شــهراً مــن عــام 2020، بعــد 
أن أثبــت صالبتــه واســتقراره فــوق مســتوى 1.1٪ املســجلة فــي عــام 
2019. وكان ارتفــاع التضخــم مدفوعــاً فــي الغالــب بزيــادة أســعار املــواد 
الغذائيــة نتيجــة الضطرابــات جانــب العــرض الناجمــة عــن اجلائحــة 
املــواد الغذائيــة الدوليــة. وتشــمل املكونــات األخــرى  وارتفــاع أســعار 
ــي واملواصــالت  ــاث املنزل ــن األث ــي األســعار كل م ــادة ف ــي شــهدت زي الت
ــام  ــات املتنوعــة وغيرهــا. وبالنســبة لع ــى اخلدم ــة إل ــس باإلضاف واملالب
ــة ضعــف اإليجــارات  ــى خلفي 2021، قــد يتراجــع التضخــم هاشــمياً عل

الســكنية وإيجــاد احللــول الضطرابــات سلســلة التوريــد.

منو قوي لالئتمان على خلفية القروض الشخصية

ارتفــع االئتمــان احمللــي فــي األشــهر األخيــرة وســجل منــواً بنســبة ٪4.7 
علــى أســاس ســنوي بنهايــة نوفمبــر. وكان االئتمــان التجــاري ضعيفــاً 
بصفــة عامــة، بينمــا حافــظ االئتمــان الشــخصي علــى اجتاهــه الصعــودي 
رغــم عــودة معــدالت النمــو إلــى مســتوياتها االعتياديــة تدريجيــاً بعــد 

موجــة النمــو القويــة التــي شــهدتها فــي الربــع الثالــث مــن 2020.

الرسم البياني 9: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: بنك الكويت املركزي 

وكان االئتمــان التجــاري ضعيفــاً بصفــة عامــة علــى الرغــم مــن أنــه شــهد 
حتســناً فــي نوفمبــر وســجل منــواً ســنوياً بنســبة 5٪. وواصــل قطــاع 
العقــار دوره كمحــرك للنمــو، إذ ارتفــع بنســبة 4.8٪ بنهايــة نوفمبــر. 
وفــي ذات الوقــت، حافــظ االئتمــان الشــخصي علــى اجتاهــه التصاعــدي 
ــة مــع  ــى مســتوياتها االعتيادي ــى الرغــم مــن عــودة معــدالت النمــو إل عل
تالشــي آثــار االنتعــاش خــالل فتــرة مــا بعــد اإلغــالق باإلضافــة إلــى 
انتهــاء تأجيــل تســديد أقســاط القــروض الشــخصية فــي أكتوبــر. وبنهايــة 
أســاس  علــى   ٪6.3 بنســبة  الشــخصية  القــروض  ارتفعــت  نوفمبــر، 
ســنوي مدفوعــة بــكل مــن القــروض االســتهالكية )+ 14.1٪( والقــروض 

الســكنية )+ ٪5.7(.

وتراجــع منــو الودائــع احملليــة خــالل األشــهر الثالثــة املنتهيــة فــي نوفمبــر 
لودائــع  األخيــر  التراجــع  هــذا  ويعــود  أســاس ســنوي.  إلــى 5٪ علــى 
القطــاع اخلــاص وهــو األمــر الــذي قــد يعــزى جزئيــاً إلــى انتهــاء تأجيــل 
تســديد أقســاط القــروض الشــخصية، فــي حــني كانــت تدفقــات الودائــع 
احلكوميــة قويــة. وبنهايــة نوفمبــر، بلــغ منــو ودائــع القطــاع اخلــاص 
والودائــع احلكوميــة 4٪ و9.8٪ علــى التوالــي. ونالحــظ أن بنــك الكويــت 
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املركــزي خفــض أســعار إعــادة الشــراء املختلفــة بنســبة 0.125٪ اعتبــاراً 
مــن 28 أكتوبــر وقــرر اإلبقــاء علــى ســعر اخلصــم دون تغييــر.

وبالنســبة لعــام 2021، نتوقــع منــو االئتمــان مبعــدل مماثــل ملســتويات 
عــام 2020 حيــث أنــه مــن املرجــح أن يتأثــر األداء االقتصــادي والقــروض 
ــني ســلباً نتيجــة لتراجــع حاجــة الشــركات  ــة للمواطن الشــخصية املقدم
الســتخدام خطــوط االئتمــان الطــارئ )وهــي ظاهــرة شــهدناها بقــوة فــي 

عــام 2020( وتباطــؤ وتيــرة القــروض الشــخصية املمنوحــة للوافديــن.

تباطؤ وتيرة منو بورصة الكويت مع تالشي تأثيرات ترقية السوق

ارتفع مؤشــر الســوق العام بنســبة متواضعة بلغت 1.9٪ على أســاس ربع 
ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020، حيــث فقــد زخمــه بعــد تســجيله 
ــع مــن الربعــني الســابقني وكان  ــكل رب ــر مــن 6٪ ل ملكاســب جتــاوزت أكث
أداؤه أضعــف مــن معظــم األســواق اإلقليميــة. وجــاء هــذا األداء الضعيــف 
علــى الرغــم مــن صافــي التدفقــات األجنبيــة غيــر املســبوقة فــي نوفمبــر 
)480 مليــون دينــار كويتــي( علــى خلفيــة إدراج الســوق األول ضمــن مؤشــر 
مورجــان ســتانلي لألســواق الناشــئة وارتفــاع أســعار النفــط. وقــد يعــزى 
األداء الضعيــف إلــى عــدة عوامــل مبــا فــي ذلــك التقييمــات األكثــر حــدة 
بالنســبة لألســواق املماثلــة، وجنــي األربــاح بعــد االرتفــاع االســتثنائي ملــدة 
عامــني )2018-2019( بعــد اإلصالحــات التــي مــر بهــا الســوق، وتزايــد 
حالــة عــدم اليقــني السياســي ونهايــة سلســلة ترقيــات الســوق ممــا جعــل 
املســتثمرين يبحثــون عــن محفــزات جديــدة. إال أن ســيولة الســوق كانــت 
قويــة خــالل الربــع، وبلــغ متوســط معــدل قيمــة تــداوالت األســهم 64 
ــام املســتثمرين  ــاً، ممــا يعكــس اســتمرار اهتم ــي يومي ــار كويت ــون دين ملي
باألســهم الكويتيــة، فــي حــني ارتفعــت القيمــة الســوقية بنســبة ٪2.2 
علــى أســاس ربــع ســنوي إلــى 32.2 مليــار دينــار كويتــي علــى الرغــم مــن 

انخفاضهــا بنســبة 11٪ علــى أســاس ســنوي.

الرسم البياني 10: بورصة الكويت
)٪ على أساس سنوي(

 Refinitiv :املصدر

 

وباســتعراض أداء هــذا العــام، نلحــظ أن مؤشــر الســوق العــام متكــن 
بنهايــة العــام مــن اســتعادة حوالــي ثلثــي اخلســائر الفادحــة التــي ســجلها 
ــع الثانــي مــن عــام 2020 نتيجــة للجائحــة، إال أن أداءه ظــل  خــالل الرب
ســلبياً وبلغــت خســائره -11.7٪ علــى أســاس ســنوي. )ارتفــع منــذ ذلــك 
ــي حــني أن تراجــع  ــر.( ف ــى 19 يناي ــام حت ــة الع ــذ بداي احلــني 2.3٪ من
املخــاوف املتعلقــة بالفيــروس بفضــل طــرح اللقاحــات مــن املقــرر أن 
يكــون مــن العوامــل الداعمــة ملعنويــات الســوق، إال ان حالــة عــدم اليقــني 
املخــاوف  عــن  فضــاًل  مؤخــراً،  احلكومــة  الســتقالة  نظــراً  السياســي 
املتعلقــة باســتمرار اجلائحــة وأســعار النفــط قــد تؤثــر علــى أداء الســوق 

مســتقباًل.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20142015201620172018201920202021

)مليار دينار(
46.334.533.136.642.541.232.635.6الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

29.215.713.616.221.019.210.712.7النفطي
17.118.819.520.421.521.921.922.9غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.9-6.2-1.20.7-0.50.62.94.7الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.0-8.0-0.22.0-3.99.0-1.7-2.1النفطي
3.0-4.94.21.51.72.71.04.0غير النفطي

......6.18.52.93.14.24.3االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......-3.41.73.63.83.91.2عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.23.73.51.50.61.12.11.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

3.03.12.41.10.41.52.71.5التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-20.0-30.0-9.5-3.0-8.9-13.9-7.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(
53.939.539.643.748.441.831.433.5اإليرادات
48.635.035.439.043.437.326.228.2النفطية

5.24.54.34.75.04.55.25.2غير النفطية
46.352.953.652.651.451.361.453.5املصروفات

13.54.04.04.44.80.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة
-20.0-33.0-9.5-7.9-13.2-17.9-17.3-5.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

8.512.413.412.911.311.814.813.1الدخل االستثماري*

3.44.618.919.013.710.011.517.2الدين العام

8.014.116.33.05.0-33.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

47.724.417.821.329.226.012.113.5ميزان السلع
64.247.542.545.751.347.736.838.0 الصادرات
16.623.224.724.422.121.724.724.4 الواردات

-11.9-12.3-12.4-17.5-16.7-18.3-17.4-11.1صافي اخلدمات
9.611.111.715.613.014.316.315.4صافي الدخل االستثماري

-12.1-13.2-11.6-10.6-12.2-15.8-14.5-12.7حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

...0.2850.3010.3020.3030.3020.3040.307سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
...2.002.252.502.753.002.751.5سعر فائدة البنك املركزي

9548395169644149سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.872.862.952.702.742.682.442.40إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

* باالستناد إلى تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

ديسمبر  )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2018

ديسمبر  
2019

يوليو
2020

أغسطس
2020

سبتمبر
2020

أكتوبر
2020

نوفمبر
2020

ديسمبر
2020

...36.938.439.539.740.039.940.1االئتمان
...4.24.34.64.95.04.14.7النمو )٪النمو السنوي(

...38.638.139.840.340.540.540.1عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...3.76.75.75.24.8-4.01.2النمو )٪النمو السنوي(

...0.41.51.92.22.02.52.8التضخم )٪النمو السنوي(
...1.73.02.62.71.82.32.4باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

.........470331163252246املبيعات العقارية )مليون دينار(
.........-35.5-31.6-34.9-56.16.0النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
.........156164167170172املنازل السكنية

.........174195197196198األراضي السكنية
.........195193258256231املباني االستثمارية

13.95.021.627.130.119.114.625.9االنفاق اإلستهالكي )٪النمو السنوي(
...110105100102102102100ثقة املستهلك )مؤشر اراء(

5766444542404349سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

50806282501852945445534554595546البورصة - املؤشر الوزني
2.11.6-5.52.91.8-4.52.2-0.6النمو )٪النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع  )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

الربع الرابع
  2016

الربع الرابع  
2017

الربع الرابع 
2018

الربع الثالث
2019

الربع الرابع
2019

الربع األول
2020

الربع الثاني
2020

...-1.0-2.00.11.1-1.74.04.3منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
...1.2-2.6-2.45.3-0.92.25.8النفطي

...-0.32.71.61.67.10.63.5غير النفطي

0.61.21.82.91.90.20.1-0.1ميزان احلساب اجلاري
3.64.14.75.44.84.74.02.0الصادرات
2.12.12.42.32.22.32.01.7الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
* هنالك قطع في السلسلة الرمنية فنسب النمو في القطاعني النفطي وغير النفطي قبل الربع األول من عام 2018 ال ميكن مقارنتها مبا بعدها.
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بعد توخي الحذر الشديد في صياغة هذا اإلصدار، يخلي بنك الكويت الوطني كامل مسؤوليته عن أي خسائر مترتبة على استخدامه. يتم توزيع تقرير االقتصاد الكويتي لعمالء البنك الوطني وشركائه مجانًا، ويمكن 
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