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أسعار  ارتفاع  مساهمة  ظل  في  االقتصادي  االنتعاش  يعزز  االستهالك 
النفط في تخفيف ضغوط المالية العامة وتحسن أوضاع السيولة

يســير تعافــي االقتصــاد الكويتــي بعــد اجلائحــة علــى قــدم وســاق بفضــل 
ارتفــاع معــدالت التطعيــم نســبياً، ممــا ســاهم فــي تراجــع اإلصابــات اليوميــة 
بفيــروس كوفيــد-19 ألدنــى مســتوياتها. وفــي إطــار مســاعي احلكومــة لتســريع 
وتيــرة تعافــي االقتصــاد والعــودة إلــى مســاره الطبيعــي ومســتوياته قبــل تفشــي 
اجلائحــة فــي أســرع وقــت ممكــن، مت خــالل األســابيع األخيــرة رفــع كافــة القيود 
املفروضــة علــى حركــة تنقــل األشــخاص ممــن تلقــوا اللقاحــات وعــودة العمــل 
فــي مطــار الكويــت الدولــي بكامــل طاقتــه االســتيعابية. كمــا مت توســيع قائمــة 

الــدول املؤهلــة للحصــول علــى تأشــيرات زيــارة جتاريــة وســياحية.

ــذي  ــر النفطــي وال ــز االقتصــاد غي ــى تعزي وأدى زخــم النشــاط االســتهالكي إل
تســارعت وتيــرة منــوه ليســجل ارتفاعــات قياســية علــى خلفيــة الطلــب املكبــوت 
ــة للمواطنــني لســداد أقســاط  والدعــم النــاجت عــن قــرار احلكومــة إعطــاء مهل
القــروض. كمــا انتعــش النشــاط العقــاري، حيــث شــهدت مبيعــات العقــارات 
الســكنية منــواً ملحوظــاً فيمــا يعــزى جزئيــاً إلــى تفضيــل املســتثمرين لهــذا 
القطــاع. وظــل االئتمــان الشــخصي يســجل منــواً جيــداً فــي الربــع الثالــث مــن 
ــع  ــي الرب ــدأ ف ــذي ب ــة الزخــم ال ــام، فــي حــني واصــل ســوق األســهم احمللي الع
الثانــي مــن العــام وانطلــق ليحقــق املزيــد مــن املكاســب ليحــل بقائمــة األفضــل 

ــى اآلن. ــام حت ــى مســتوى األســواق الناشــئة هــذا الع اداًء عل

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

املصدر: وزارة الصحة

وبطبيعــة احلــال، يبــدو انتعــاش العديــد مــن املؤشــرات علــى أســاس ســنوي 
ــام 2020  ــرة مــن الع ــي شــهدتها فــي نفــس الفت مذهــاًل بســبب التراجعــات الت
والتــي تعتبــر ضعيفــة للغايــة. وال تــزال هنــاك نقــاط ضعــف، ال ســيما فــي قطــاع 
ــط باجلائحــة وضعــف نشــاط  ــف املرتب ــذي أعاقــه فقــدان الوظائ األعمــال، ال
ــة  ــدم للشــركات. باإلضاف ــان املق ــى ضعــف االئتم ــك عل املشــاريع، وانعكــس ذل
إلــى ذلــك، مــا تــزال أوضــاع املاليــة العامــة واقعــة حتــت الضغــوط وذلــك علــى 
ــاع أســعار النفــط. وال توجــد  الرغــم مــن حتســن مســتويات الســيولة مــع ارتف
ــة  ــرة فــي أســعار الطاقــة والســلع بصف ــى أن االرتفاعــات األخي ــل عل ثمــة دالئ
عامــة ترجــع إلــى عوامــل هيكليــة وليســت دوريــة، لذلــك مــا تــزال هنــاك ضــرورة 
ملحــة لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة وتطبيــق اإلصالحــات. إال ان آفــاق حتســن 
االقتصــاد السياســي للبــالد تبــدو اآلن فــي وضــع أفضــل بشــكل ملحــوظ ممــا 
كانــت عليــه قبــل ثالثــة أشــهر بعــد احلــوار الوطنــي الناجــح نســبياً. ويبــدو 
أن املناقشــات واحللــول قــد مت طرحهــا فــي ظــل العمــل بــروح التوافــق بــني 

ــة والتشــريعية. الســلطتني التنفيذي

األوبك وحلفائها متمسكني بخطة اإلنتاج رغم صعود األسعار

ارتفعــت أســعار النفــط لتســجل مســتويات لــم تشــهدها منــذ عــام 2014 بدعــم 
مــن الطلــب القــوي علــى النفــط بعــد اجلائحــة وتأخــر اإلمــدادات ممــا أدى إلــى 
ــت 86  ــج خــام برن ــد. وجتــاوز ســعر مزي تشــديد أوضــاع الســوق بشــكل متزاي
دوالراً للبرميــل فــي أواخــر أكتوبــر، وأنهــى تــداوالت الشــهر مغلقــاً عنــد مســتوى 
ــاً بنســبة  ــام مرتفع ــن الع ــث م ــع الثال ــى الرب ــد أن أنه ــل بع 84.4 دوالراً للبرمي
4.5٪ علــى أســاس ربــع ســنوي بوصولــه إلــى 78.5 دوالراً للبرميــل. واســتقر 
مؤشــر ســوق النفــط احمللــي، خــام التصديــر الكويتــي عنــد مســتويات مرتفعــة 
بتســجيله منــواً بنســبة 5.2٪ علــى أســاس شــهري فــي أكتوبــر، إذ وصــل إلــى 83 
دوالراً للبرميــل بعــد أن ارتفــع بنســبة 6.4٪ فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021.

وعلــى الرغــم مــن تزايــد الطلــب العاملــي علــى النفــط فــي الربــع الثالــث )+2.6 
مليــون برميــل يوميــاً علــى أســاس ربــع ســنوي إلــى 97.8 مليــون برميــل يوميــاً(، 
إال أن املعــروض النفطــي العاملــي )+2.1 مليــون برميــل يوميــاً فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام إلــى 96.3 مليــون برميــل يوميــاً( لــم يتمكــن مــن مواكبــة ذلــك االرتفــاع 
ــدادات بنحــو  ــي الســوق وشــح االم ــة نقــص ف ــى حال ــب، ممــا أدى إل ــي الطل ف
1.5 مليــون برميــل يوميــاً. وكان إنتــاج األوبــك وحلفائهــا مقيــداً بســبب انقطــاع 
اإلمــدادات لــدى بعــض األعضــاء ونظرتهــا العامــة احلــذرة بــأن حالــة عــدم 
اليقــني التــي تســيطر علــى الســوق مــا تــزال مرتفعــة، هــذا إلــى جانــب تذبــذب 
الطلــب علــى النفــط. ومــع ذلــك، اســتمرت الواليــات املتحــدة والهنــد واليابــان 
ــن  ــر م ــدادات الشــهرية بأكث ــادة اإلم ــا لزي ــك وحلفائه ــى األوب ــط عل ــي الضغ ف

400 ألــف برميــل يوميــاً التــي التزمــت بهــا املجموعــة.
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أبرز النقاط
زخم النمو االقتصادي بدعم من نشاط االستهالك اخلاص ومكاسب القطاع النفطي في ظل ارتفاع أسعار النفط.

عودة انعقاد البرملان مرة أخرى وآفاق اإلصالح االقتصادي أكثر إيجابية بعد احلوار الوطني.
النشــاط االســتهالكي وســوق العقــار والبورصــة تشــهد ازدهــارًا ملحوظــًا بفضــل انخفــاض حــاالت اإلصابــة اليوميــة بفيــروس كوفيــد-19 إلــى 

املســتويات املســجلة فــي مــارس 2020.
ارتفاع أسعار النفط يخفف بعض الضغوط على املالية العامة، إال ان برنامج اإلصالح ما يزال بصدارة األولويات.
انخفاض تعداد السكان 0.9% إلى 4.63 مليون نسمة بالنصف األول من 2021 مع استمرار تراجع أعداد الوافدين.
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الرسم البياني 2: أسعار النفط
)٪ على أساس سنوي(

 

املصدر: اإلدارة  المركزية لإلحصاء

وكشــفت بعــض املصــادر الرســمية أن متوســط إنتــاج النفــط اخلــام الكويتــي 
بلــغ 2.47 مليــون برميــل يوميــا فــي ســبتمبر. ووفقــاً خلطــة اإلنتــاج التــي 
وضعتهــا األوبــك وحلفائهــا، مــن املتوقــع أن يرتفــع اإلنتــاج الشــهري للكويــت 
ــك ســيرتفع خــط  ــد ذل ــو 2022، وبع ــى ماي ــاً حت ــل يومي ــف برمي ــدار 27 أل مبق
ــاً ليصــل إلــى 2.96  األســاس املرجعــي للبــالد مبقــدار 150 ألــف برميــل يومي
مليــون برميــل يوميــاً.  ووفقــاً للتقريــر الســنوي األخيــر الصــادر عــن شــركة 
ــى  ــة إل ــا اإلنتاجي ــى انخفــاض طاقته ــت، أشــارت الشــركة إل نفــط الكوي
2.63 مليــون برميــل يوميــاً بنهايــة الســنة املاليــة 2021/2020. ومــن 
ــت )مبــا فــي  ــة للكوي ــة اإلجمالي ــة اإلنتاجي ــع أن تصــل الطاق ــر املتوق غي
ذلــك املنطقــة املقســومة( إلــى 3.0 مليــون برميــل يوميــاً حتــى عــام 2023 
وفقــاً للخطــط احلاليــة. وتســتهدف مؤسســة البتــرول الكويتيــة إنتــاج 
3.5 مليــون برميــل يوميــاً بحلــول عــام 2025، مــن ضمنهــا 3.2 مليــون 
ــة  ــن املنطق ــة م ــة املتبقي ــت والكمي ــط الكوي ــن شــركة نف ــاً م ــل يومي برمي

املقســومة املشــتركة.

الرسم البياني 3: الطاقة اإلنتاجية لدولة الكويت          
)مليون برميل يوميا(

 

املصدر: OPEC، JODI. * اإلنتاج في يونيو ضمن OPEC+ كوتا، سعر خام التصدير الكويتي 
ميثل متوسط السعر اليومي حتى تاريخة

ارتفاع معدل التضخم في مايو مدفوعًا بعوامل العرض والطلب

كشــف اإلصــدار )الــذي تأخــر كثيــراً( لبيانــات مؤشــر أســعار املســتهلك 
عــن شــهر مايــو ارتفــاع معــدل التضخــم إلــى 3.2٪ علــى أســاس ســنوي 
)+0.3٪ علــى أســاس شــهري( مقابــل 3.1٪ فــي أبريــل علــى خلفيــة 
مجموعــة عوامــل تتضمــن عــدم التــوازن بــني الطلــب املكبــوت وقيــود 

سلســلة االمــدادات.

وفــي الوقــت الــذي شــهد ارتفــاع العديــد مــن املكونــات الفرعيــة للمؤشــر، 
إال أن ارتفــاع بعــض الفئــات كان أكثــر حــدة ومــن ضمنهــا املــواد الغذائيــة 
 +( واملالبــس   )٪7.8  +( والترفيــه  ســنوي(،  أســاس  علــى   ٪11.3+(
5.9٪(. وفــي واقــع األمــر، كان االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار األغذيــة 
واملشــروبات هــو األعلــى علــى مســتوى البيانــات املتاحــة )ارتفعــت أســعار 
الفواكــه واللحــوم بأكثــر مــن 20٪ علــى أســاس ســنوي(، فيمــا يعكــس 
االرتفــاع امللحــوظ ألســعار املــواد الغذائيــة علــى مســتوى العالــم. مــن جهــة 
أخــرى، كان تضخــم خدمــات القطــاع الســكني ثابتــاً )+ 0.1٪ أســاس 
ســنوي(. واســتقر معــدل التضخــم األساســي، الــذي يســتثني كاًل مــن 

املــواد الغذائيــة واإلســكان، عنــد مســتوى 2.7٪ علــى أســاس ســنوي.

الرسم البياني 4 : تضخم أسعار املستهلك
)٪، على أساس سنوي(

المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء

مواصلة النشاط االستهالكي تعزيز االنتعاش

بــدأ النشــاط االســتهالكي فــي االنتعــاش بعــد اخلــروج مــن حالــة اإلغــالق 
فــي يونيــو 2021، ممــا ســاهم فــي انتعــاش اقتصــادي واســع النطــاق 
وتســجيل منــو ملحــوظ. كمــا ســاهم أيضــاً فــي تعزيــز هــذا النمــو تأجيــل 
ســداد أقســاط القــروض ملــدة ســتة أشــهر للمواطنــني )مــن املقــرر أن 
تنتهــي تلــك املهلــة خــالل هــذا الربــع(. وقــد تســارع منــو إجمالــي اإلنفــاق 
االســتهالكي )كــي نــت( مــرة أخــرى فــي أكتوبــر ليصــل إلــى 24.4٪ علــى 
أســاس ســنوي )+ 21٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
2021( ليســجل أداء شــهري قياســي جديــد مــن النمــو بوصولــه إلــى 
2.55 مليــار دينــار كويتــي. ويأتــي حتســن النشــاط االســتهالكي فــي 
الربــع الثالــث مــن عــام 2021 علــى الرغــم مــن حتــول املزيــد مــن اإلنفــاق 

إلــى اخلــارج بعــد تخفيــف قيــود الســفر فــي الصيــف.

الرسم البياني 5: إنفاق املستهلك

المصدر: كي نت 
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وفيمــا يتعلــق بقنــوات الدفــع، واصــل املســتهلكون تفضيــل الدفــع عبــر اإلنترنــت 
ومــن خــالل نقــاط البيــع بــدالً مــن الدفــع النقــدي. ومنــا اإلنفــاق عبــر اإلنترنــت 
ــى أســاس  ــى أســاس ســنوي وبنســبة 16.2٪ عل ــع بنســبة 48٪ عل ونقــاط البي
ســنوي، علــى التوالــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021، بينمــا انخفضــت 
عمليــات الســحب مــن أجهــزة الســحب اآللــي بنســبة 4.7٪ علــى أســاس ســنوي 

خــالل نفــس الفتــرة.

حتسن مبيعات العقارات

إجمالــي  بلــغ  إذ  العقــاري،  للقطــاع  قويــاً  نشــاطاً  األخيــرة  األشــهر  شــهدت 
ــام 2021 )+٪16  ــن ع ــث م ــع الثال ــي الرب ــي ف ــار كويت ــار دين ــات 1.1 ملي املبيع
علــى أســاس ربــع ســنوي، + 63٪ علــى أســاس ســنوي( بدعــم مــن النشــاط 
القــوي الــذي شــهده القطــاع الســكني إلــى حــد كبيــر وزيــادة أســعار املنــازل 

واألراضــي بصفــة عامــة.

الرسم البياني 6: مبيعات العقارات
)مليون دينار كويتي(

املصدر: وزارة العدل

كمــا حتســنت مبيعــات القطاعــني التجــاري واالســتثماري )أي الشــقق(، 
إال أنهــا ظلــت دون مســتويات مــا قبــل اجلائحــة. ومــا يــزال قطــاع الســكن 
ــارات  ــن العق ــب ووجــود عــدد م ــاض الطل ــن انخف ــي م االســتثماري يعان
الشــاغرة. ويعــزى تبايــن األداء بــني القطاعــني الســكني واالســتثماري 
إلــى حــد مــا إلــى توجــه املشــترين نحــو تفضيــل العقــارات الســكنية التــي 
اكتســبت زخمــاً إضافيــاً فــي عــام 2017 بعــد رفــع رســوم املرافــق العامــة 
ــل  ــن العوام ــت اجلائحــة أيضــاً م ــا كان ــارات االســتثمارية. كم ــى العق عل
التــي أثــرت علــى هــذا القطــاع، وذلــك نظــراً ملــا نتــج عنهــا مــن ضغــوط 
ــن، احملــرك الرئيســي لســوق  ــف الوافدي ــى مســتويات الدخــل وتوظي عل
إيجــارات الشــقق الســكنية. وتشــير النظــرة املســتقبلية إلــى أن النشــاط 
ــد والعــرض احملــدود للوحــدات  ــب اجلي الســكني قــد يســتفيد مــن الطل
التجــاري  النشــاط  النمــو االقتصــادي وتعافــى  اجلديــدة. ومــع عــودة 
تدريجيــاً، مــن املقــرر أن ينعكــس ذلــك إيجابيــاً علــى القطاعــني التجــاري 
واالســتثماري. إال انــه مــا لــم حتــدث زيــادة مفاجئــة فــي اجتــاه املواطنــني 
لتفضيــل إيجــارات الشــقق، فمــن احملتمــل أن يظــل قطــاع االســتثمار 

بحاجــة إلــى دعــم مــن طلــب الوافديــن.

تباطؤ وتيرة إسناد املشاريع في الربع الثالث

ــث مــن عــام  ــع الثال ــرة نشــاط املشــاريع الرئيســية فــي الرب تباطــأت وتي
2021، إذ انخفضــت قيمــة العقــود التــي مت إســنادها بشــكل ملحــوظ 
ــي  ــار كويت ــون دين ــل 482 ملي ــي مقاب ــار كويت ــون دين ــى 152 ملي لتصــل إل
فــي الربــع الثانــي مــن العــام، وبتراجــع بلغــت نســبته -57٪ علــى أســاس 
ســنوي، وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن مجلــة )MEED(. وبنهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام، بلــغ إجمالــي قيمــة العقــود التــي مت إســنادها 916 
مليــون دينــار كويتــي حتــى تاريخــه. وعلــى الرغــم مــن أن تلــك البيانــات 
ــرة مــن عــام  ــة األخي ــاع الثالث أفضــل مــن املســتويات املســجلة فــي األرب

2020 والتــي تأثــرت ســلباً جــراء اجلائحــة، إال أنهــا مــا تــزال ضعيفــة مــن 
منظــور تاريخــي. وقــدرت MEED إجمالــي قيمــة املشــروعات التــي مت 
ــار كويتــي، مــن ضمنهــا 1.5  ــار دين إســنادها هــذا العــام بنحــو 2.4 ملي
مليــار دينــار كويتــي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021 )مبــا فــي ذلــك 
ــاج اجلوراســية  JPF 4 و JPF 5  التابعــة لشــركة نفــط  مرافــق اإلنت
ــوزارة االشــغال  ــع ل ــق اإلقليمــي الشــمالي التاب ــت، ومشــروع الطري الكوي
العامــة، بقيمــة 294 مليــون دينــار كويتــي و 189 مليــون دينــار كويتــي علــى 

التوالــي(، إال أن ذلــك يبــدو احتمــاالً مســتبعداً. 

الرسم البياني 7: إسناد املشاريع
)مليون دينار كويتي(

املصدر: ميد ) 24 أكتوبر 2021(

وعلــى الرغــم مــن ان التراجــع الــذي شــهدناه مؤخــراً يعتبــر انعكاســاً 
لتأخيــر طــرح املناقصــات واحلصــول علــى املوافقــات الالزمــة فــي ظــل 
ترشــيد احلكومــة لنفقاتهــا الرأســمالية نظــراً لشــح الســيولة، إال أنــه ال 
يجــب إغفــال دور نقــص العمالــة واملــواد األوليــة بعــد اجلائحــة. ومــن 
ــع الثالــث مــن عــام 2021،  ضمــن العقــود التــي متــت ترســيتها فــي الرب
مشــروع جنــوب الكويــت للحفــر والنقــل واملعاجلــة )املنطقــة 3( بقيمــة 75 

مليــون دينــار كويتــي.

انخفاض التعداد السكاني بعد مغادرة الوافدين

ــة عــن انخفــاض عــدد  ــة للمعلومــات املدني ــة العام ــات الهيئ كشــفت بيان
ســكان الكويــت بنســبة 0.9٪ فــي الســتة أشــهر األولــى مــن عــام 2021 
ليصــل إلــى 4.63 مليــون. وجــاء هــذا بعــد انخفــاض بنســبة 2.2٪ فــي 
ــل  ــاً - بســبب رحي ــذ نحــو 30 عام ــر من ــد األكب ــذي يع عــام 2020 - وال
نحــو 134 ألــف وافــد مقيــم فــي ظــل الظــروف التــي فرضتهــا اجلائحــة. 
إذ غــادر 56،330 وافــداً آخــر البــالد فــي النصــف األول مــن عــام 2021 
)-1.8٪(، ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد الوافديــن إلــى مســتوى عــام 
2017 البالــغ 3.15 مليــون نســمة. ومــن جهــة أخــرى، منــا عــدد ســكان 
الكويــت بنســبة 0.9٪ إلــى 1.47 مليــون فــي األشــهر الســتة األولــى مــن 
العــام. أمــا علــى صعيــد التــوازن الدميوغرافــي، بلغــت نســبة املواطنــني 
الكويتيــني 31.8٪ مــن إجمالــي التعــداد الســكاني، فيمــا يعتبــر أعلــى 

مســتوياتها املســجلة منــذ عــام 2011.

ويبــدو التوظيــف فــي طريقــه لتســجيل تراجــع للعــام الثانــي علــى التوالــي، 
إذ بلغــت 2.76 مليــون فــي منتصــف العــام، بانخفــاض بلغــت نســبته 
1.7٪ عــن املســتويات املســجلة بنهايــة عــام 2020. ويعــزى ذلــك بشــكل 
حصــري إلــى تراجــع توظيــف الوافديــن )-2.2٪ إلــى 2.34 مليــون( فــي 
النصــف األول مــن العــام فــي ظــل تســريح املوظفــني النــاجت عــن اجلائحــة 
واســتمرار سياســات توطــني الوظائــف )التكويــت(، خاصــة فــي القطــاع 
العــام. وبذلــك، انخفضــت أعــداد الوافديــن بأكثــر مــن 20٪ منــذ نهايــة 

عــام 2016.
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ومــن جهــة اخــرى، منــا معــدل توظيــف املواطنــني بنســبة 1.3٪ في الســتة 
ــى  ــو إل ــزى هــذا النم ــرد. ويع ــى 422،891 ف ــام إل ــى مــن الع أشــهر األول
تزايــد معــدالت التوظيــف فــي القطــاع العــام )+1.8٪(، مــع تراجــع عــدد 
املواطنــني العاملــني فــي القطــاع اخلــاص بنســبة 1.5٪ إلــى 62،296 
العاملــني  املواطنــني  متثيــل  نســبة  انخفضــت  لذلــك،  ونتيجــة  فــرد. 
بالقطــاع اخلــاص إلــى أدنــى مســتوياتها املســجلة فــي عــدة ســنوات إلــى 
ــرز  ــة أب 14.7٪، وهــو اجتــاه ينبغــي عكســه إذا أرادت احلكومــة مواجه
التحديــات طويلــة األجــل واملتمثــل فــي خفــض فاتــورة األجــور املتزايــدة.

الرسم البياني 8: منو العمالة
)٪، على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية ؛ *  حتى نهاية يونيو 2021 

احلوار الوطني داللة إيجابية تصب في صالح اإلصالحات املالية

أعلنــت احلكومــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021 عــن عزمهــا خفــض 
ــة.  ــة احلالي ــي الســنة املالي ــوزارات ف ــة ال ــي كاف ــات بنســبة 10٪ ف النفق
وهــذا األمــر مــن شــأنه خفــض النفقــات املدرجــة فــي امليزانيــة إلــى 20.7 
ــر  ــة أكث ــرادات النفطي ــار كويتــي، وإذا اقتــرن ذلــك بتزايــد اإلي ــار دين ملي
ممــا كان متوقعــاً بفضــل ارتفــاع أســعار النفــط، فقــد يــؤدي إلــى تقلــص 
عجــز املاليــة العامــة بشــدة مــن نســبة 33٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
إلــى حوالــي 5٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. ووفقــاً لألرقــام الصــادرة 
مؤخــراً عــن وزارة املاليــة والتــي تغطــي األربعــة أشــهر األولــى مــن الســنة 
أوضــاع  فــي  العــام  التحســن  كان  يوليــو(،   - )أبريــل  احلاليــة  املاليــة 
املاليــة العامــة ملحوظــاً بوضــوح، إذ تقلــص العجــز املالــي التراكمــي إلــى 
49.9 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة يوليــو بعــد أن بلغــت االيــرادات 5.16 
مليــار دينــار كويتــي والنفقــات 5.21 مليــار دينــار كويتــي. وكانــت زيــادة 
اإليــرادات النفطيــة بأكثــر مــن 100٪ مقارنــة بالفتــرة املماثلــة مــن العــام 
املاضــي مــن أبــرز العوامــل اجلوهريــة، كذلــك االنخفــاض الشــديد فــي 
ــار كويتــي فقــط.  ــى 127 مليــون دين اإلنفــاق الرأســمالي الــذي وصــل إل
ــى  ــاق خاصــة عل ــة وأن اإلنف ــام أولي ــى أن هــذه األرق وجتــدر اإلشــارة إل
مشــاريع البنيــة التحتيــة ســيزداد بــال شــك كلمــا اجتهنــا أكثــر نحــو 
ــد احتمــاالت أن يصــل العجــز املالــي  ــه تتزاي ــة. إال ان ــة الســنة املالي نهاي
ــي نســبة  ــى حوال ــر مــن التوقعــات الســابقة، إل ــى مســتويات أقــل بكثي إل
ــي اإلجمالــي، خاصــة إذا ظلــت أســعار النفــط  10.5٪ مــن النــاجت احملل
عنــد املســتويات احلاليــة. كمــا ميكــن أن تكــون اإلصالحــات املاليــة علــى 
جــدول األعمــال بعــد اختتــام احلــوار الوطنــي برعايــة ســمو أميــر البــالد 
وبــدء الــدورة الثانيــة مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر. وتشــير 
بعــض التقاريــر اإلعالميــة إلــى أن مجلــس الــوزراء ســيقدم حزمــة كاملــة 
مــن اإلصالحــات االقتصاديــة للمصادقــة عليهــا مــن قبــل البرملــان. ومــن 
املتوقــع التصويــت علــى قانــون الديــن العــام اجلديــد الــذي طــال انتظــاره 
وغيــره مــن املقترحــات األخــرى مثــل تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة 
مــن  الســحب  تســعير اخلدمــات احلكوميــة وحظــر عمليــات  وإعــادة 

صنــدوق األجيــال القادمــة وإنشــاء مناطــق اقتصاديــة جديــدة.
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انخفــاض فائــض احلســاب اخلارجــي بالربــع األول نتيجــة تراجع إيرادات 
االستثمار

ــع األول مــن عــام  ــي الرب ــص فائــض احلســاب اجلــاري اخلارجــي ف تقل
2021 إلــى 1.6 مليــار دينــار كويتــي )يقــدر بنحــو 15.7٪ مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي( مقابــل 3.7 مليــار دينــار كويتــي )43٪ مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي( فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020. ويعــزى هــذا 
االنخفــاض إلــى حــد كبيــر إلــى التراجــع احلــاد الــذي شــهدته إيــرادات 
االســتثمار )-62٪ علــى أســاس ربــع ســنوي إلــى 1.8 مليــار دينــار كويتــي( 
والــذي قابلــه ارتفــاع امليــزان التجــاري النــاجت عــن ارتفــاع صــادرات 

ــط. النف

ــة مــن حســاب  ــة أخــرى، انخفــض صافــي التدفقــات اخلارجي ومــن جه
رأس املــال واحلســاب املالــي نتيجــة النخفــاض االســتثمارات اخلارجيــة 
ــة للبنــك  ــك انخفضــت األصــول االحتياطي ــة. كذل حملفظــة األوراق املالي
املركــزي مبقــدار 1.2 مليــار دينــار كويتــي إلــى 13.4 مليــار دينــار كويتــي 
بنهايــة الربــع األول مــن عــام 2021 )41٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي(، 

مبــا يكفــي لتغطيــة حوالــي 13 شــهراً مــن واردات الســلع واخلدمــات.

الرسم البياني 9: رصيد احلساب اجلاري

املصدر: بنك الكويت املركزي

انتعاش االئتمان الشخصي، إال ان االئتمان التجاري ما يزال ضعيفًا

ــى مســتوياتها املســجلة  ــى أعل ــي إل ــان احملل ــرة منــو االئتم تســارعت وتي
علــى مــدار العــام وصــوالً إلــى 3.8٪ علــى أســاس ســنوي فــي أغســطس 
بدعــم مــن املكاســب القويــة لالئتمــان الشــخصي. وتعتبــر تلــك املســتويات 
ــى  ــر مــن 11.0٪ عل ــت إلــى أكث ــى فــي عــدة ســنوات، إذ وصل هــي األعل
ــى  ــر إل ــى حــد كبي ــزى إل ــا يع ــرة، فيم ــي األشــهر األخي أســاس ســنوي ف
ملــدة ســتة أشــهر للمقترضــني مــن  القــروض  تأجيــل ســداد أقســاط 
املواطنــني. ولكــن مــن املتوقــع أن ينخفــض منــو االئتمــان الشــخصي، بعــد 

أن تنتهــي تلــك املهلــة خــالل هــذا الربــع.

وســاهم حتســن وتيرة االقتراض االســتهالكي في تعويض بعض الضعف 
الــذي أصــاب اإلقــراض لقطــاع األعمــال، والــذي مــا يــزال ضعيفــاً، 
مســجاًل منــواً بنســبة 0.3٪ فقــط علــى أســاس ســنوي فــي أغســطس. 
إذ حــل معــدل منــو اإلقــراض املقــدم لقطــاع التجــارة )-12.6٪( والبنــاء 
)-8.2٪( فــي املنطقــة الســلبية. ويرجــع ذلــك علــى األرجــح إلــى مزيــج 
مــن العوامــل التــي تضمنــت ضعــف نشــاط املشــاريع فــي ظــل خفــض 
ــة عــدم اليقــني املرتبطــة  ــاق الرأســمالي واســتمرار حال ــة لإلنف احلكوم
لقطــاع  املقــدم  اإلقــراض  وتيــرة  تســارعت  املقابــل،  فــي  باجلائحــة. 
النفــط والغــاز وقطــاع الصناعــة، بنســبة 13.8٪ و8.9٪ علــى التوالــي. 
ومســتقبال، قــد يكــون منــو االئتمــان التجــاري مدعومــاً بعــودة األنشــطة 
ــة )نظــراً الرتفــاع معــدالت طــرح  ــة إلــى مســتوياتها االعتيادي االقتصادي
ــا جتــدر اإلشــارة  ــود املرتبطــة باجلائحــة(، كم ــف القي اللقاحــات وتخفي
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الرصيد التجاري (مليار دينار، يسار)

رصيد الحساب الجاري (٪ من الناتج، يمين)



إلــى انــه تاريخيــاً عــادة مــا ينمــو ائتمــان أنشــطة األعمــال فــي النصــف 
الثانــي مــن العــام مبســتويات أقــل ممــا كان عليــه فــي النصــف األول مــن 

العــام.

الرسم البياني 10: االئتمان اخلاص للمقيمني
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت المركزي / ريفينيتيف 

وفــي أغســطس، تراجعــت ودائــع املقيمــني مقارنــة بالشــهر املماثــل مــن 
العــام املاضــي للشــهر اخلامــس علــى التوالــي )-2.4٪ علــى أســاس 
ســنوي(، حيــث أفســح ارتفــاع معــدل االدخــار املرتبــط باجلائحــة فــي 
عــام 2020 – بدعــم مــن تأجيــل ســداد أقســاط القــروض – املجــال 
لزيــادة معــدل اإلنفــاق هــذا العــام. وانخفضــت ودائــع القطــاع اخلــاص، 
التــي تشــكل نحــو 84٪ مــن إجمالــي الودائــع املصرفيــة، بنســبة ٪2.3 
علــى أســاس ســنوي فــي أغســطس، بينمــا تراجعــت الودائــع احلكوميــة 
ــرة  ــى الرغــم مــن تباطــؤ وتي بنســبة 2.6٪ فــي ظــل شــح الســيولة. وعل
منــو الودائــع، إال ن زيــادة حصــة الودائــع اجلاريــة وودائــع االدخــار مقارنــة 
بالودائــع ألجــل األكثــر تكلفــة يعتبــر مــن االجتاهــات اإليجابيــة علــى 
صعيــد أعمــال البنــوك. ومــع بــدء الربــع األخيــر مــن العــام، مــن املتوقــع 

ــع. ــى منــو الودائ ــاً عل ــاع أســعار النفــط ايجابي أن ينعكــس ارتف

األسهم تواصل أدائها اجليد على خلفية حتسن املعنويات

واصلــت األســهم اجتاههــا الصعــودي خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 
خــالل  مكاســب  تســجيل  للســوق  العــام  املؤشــر  مواصلــة  مــع   2021
األربــاع الســابقة حيــث ارتفــع بنســبة 7.5٪ علــى أســاس ربــع ســنوي 
عــام  مــن  الثالــث  الربــع  بنهايــة  نقطــة   6،864 مســتوى  عنــد  مغلقــاً 
ــر  ــي أكتوب ــد مــن املكاســب ف ــي تســجيل املزي 2021. واســتمر املؤشــر ف
لينهــي تــداوالت الشــهر مغلقــاً عنــد مســتوى 7،108 نقطــة )+ ٪3.5 
ــني أفضــل مؤشــرات  ــن ب ــد املؤشــر أيضــاً م ــى أســاس شــهري(. ويع عل
األســواق الناشــئة أداًء فــي عــام 2021، إذ حقــق مكاســب بنســبة ٪26 
منــذ بدايــة العــام احلالــي حتــى تاريخــه )كمــا فــي 22 أكتوبــر(. وكانــت 
أســهم الســوق األول هــي القــوة الدافعــة )+ 8.1٪ علــى أســاس ربــع 
ســنوي(، خاصــة أســهم اخلدمــات االســتهالكية واملاليــة. وبلغــت القيمــة 
الســوقية أعلــى مســتوياتها املســجلة فــي 12 عامــاً حيــث جتــاوزت 40 
مليــار دينــار كويتــي ووصــل متوســط قيمــة التــداوالت اليوميــة 50 مليــون 
دينــار كويتــي فــي أكتوبــر. وكانــت املعنويــات أكثــر تفــاؤالً بشــكل ملحــوظ 
بفضــل ارتفــاع أســعار النفــط واالنخفــاض احلــاد فــي حــاالت اإلصابــة 
بفيــروس كورونــا. ويدعــم آفــاق منــو ســوق األوراق املاليــة التقــدم احملــرز 
علــى صعيــد طــرح برامــج اللقاحــات، وارتفــاع أســعار النفــط، وحتســن 
وتيــرة النشــاط االســتهالكي، وعلــى مــدار األســابيع القليلــة املاضيــة 
علــى وجــه اخلصــوص، حتســن املعنويــات بصفــة عامــة والــذي امتــد 
ليشــمل العالقــات بــني الســلطتني التنفيذيــة والتشــريعية فــي أعقــاب 
النتائــج اإليجابيــة نســبياً للحــوار الوطنــي. إال إن تراجــع أســعار النفــط 
بــدء االحتياطــي  إمكانيــة  الناجمــة عــن  الســلبية  العامليــة  واملعنويــات 

الفيدرالــي تشــديد سياســته النقديــة تعتبــر مــن املخاطــر التــي تهــدد 
اداء الســوق. 

الرسم البياني 11: مؤشر بورصة الكويت العام 

Refinitiv :املصدر
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20142015201620172018201920202021

)مليار دينار(
46.334.533.536.641.741.332.440.6الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

28.214.912.815.419.818.911.218.1النفطي

18.119.620.721.221.922.421.322.5غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.0-8.9-2.40.6-0.50.63.55.3الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

-1.0-8.9-2.41.0-0.73.310.4-1.3-النفطي

3.2-8.8-3.12.43.81.52.50.1غير النفطي

6.18.52.93.14.24.33.53.9االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 

2.70.4-3.41.73.63.83.91.2عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(

3.23.73.51.50.61.12.12.6التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

3.03.12.41.10.41.53.01.5التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
10.5-33.2-9.5-3.1-8.9-13.8-13.3-7.6امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

53.839.639.143.749.341.632.443.3اإليرادات

48.635.134.939.044.237.227.139.1النفطية

5.24.54.24.75.14.55.34.3غير النفطية

46.352.952.852.652.451.165.653.6املصروفات

13.54.04.04.40.00.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة

10.5-33.2-9.5-3.1-13.2-17.7-17.3-5.9-امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

8.512.413.412.911.311.832.920.9الدخل االستثماري*

3.44.618.619.013.99.910.714.1الدين العام

4.68.014.424.521.126.4-33.43.5ميزان احلساب اجلاري

47.724.417.621.329.725.914.626.9ميزان السلع

64.247.541.945.752.247.537.848.0 الصادرات

16.623.224.324.422.521.623.221.2 الواردات

7.8-9.7-13.1-17.8-16.7-18.1-17.4-11.1-صافي اخلدمات

9.611.111.515.613.326.232.820.9صافي الدخل االستثماري

13.6-16.6-14.6-10.7-12.2-15.6-14.5-12.7-حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

0.2850.3010.3020.3030.3020.3040.3070.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(

2.002.252.502.753.002.751.501.50سعر فائدة البنك املركزي

9548395169644164سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

2.872.862.952.702.742.682.442.42إنتاج 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.

التقرير الربعي لالقتصاد الكويتي - نوفمبر 2021

 6إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500  ، © 2021 بنك الكويت الوطني  



الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

ديسمبر)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2019 

ديسمبر  
2020

مايو
2021

يونيو
2021

يوليو
2021

أغسطس
2021

سبتمبر
2021

أكتوبر
2021

يونيو2021

……38.439.840.340.840.941.2االئتمان
……4.33.52.83.63.53.8النمو )٪النمو السنوي(

…38.139.138.539.138.838.938.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
…2.9-2.5-1.4-    -1.5-1.22.71.6-النمو )٪النمو السنوي(

……………1.53.03.2التضخم )٪النمو السنوي(
……………3.02.72.7باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

5.025.9137.149.117.921.722.824.4االنفاق اإلستهالكي )٪النمو السنوي(

…1059999102101103107ثقة املستهلك )مؤشر اراء(

6649687374717583سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

6,2825,5466,2116,3876,5486,7876,8657,108البورصة - املؤشر الوزني

4.51.60.82.83.03.21.13.5النمو )٪النمو السنوي(

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية
الربع الرابع)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

2017
الربع الرابع  

2018
الربع الرابع

2019
الربع األول

2020
الربع األول

2020
الربع الثاني

2020
الربع الثالث

2020
الربع الرابع

 2020

…11.2-10.3-11.8-2.3-0.9-4.93.3-منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(

…14.5-14.8-7.6-2.11.5-9.34.0-النفطي

…7.4-4.8-16.8-6.6-0.72.40.6غير النفطي

1.21.81.90.24.22.43.51.6ميزان احلساب اجلاري

4.75.44.74.02.03.13.24.1الصادرات

2.42.32.32.01.71.92.02.2الواردات
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 
إيجاده، باإلضافة إلى التقارير السابقة، على موقع بنك الكويت الوطني اإللكتروني تحت قائمة “التقارير”. الرجاء زيارة موقعنا: www.nbk.com لالّطالع على تقارير أخرى. للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع 
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