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تزايد زخم النشاط االقتصادي في الربع الثاني من العام بفضل انتعاش 
اإلنفاق االستهالكي

ــذي شــهده االقتصــاد  ــى أن االنتعــاش التدريجــي ال ــات املتاحــة إل تشــير البيان
الكويتــي فــي الربــع األول مــن العــام احلالــي قــد ميتــد أيضــاً للربــع الثانــي مــن 
ــي  ــدأ النشــاط التجــاري ف ــاق االســتهالكي، وب ــي، إذ انتعــش اإلنف ــام احلال الع
ــداً، وحتســنت  التحســن ببــطء، كمــا اكتســب االئتمــان الشــخصي زخمــاً متزاي
التضخــم  معــدالت  ارتفعــت  فــي حــني  تدريجيــاً.   املشــاريع  أنشــطة  وتيــرة 
أيضــاً علــى خلفيــة الزيــادة فــي أســعار املــواد الغذائيــة والقيــود املســتمرة علــى  
سالســل التوريــد، وفــي غضــون ذلــك واصلــت ســوق األســهم ارتفاعاتهــا بدعــم 
مــن حتســن املعنويــات جتــاه منــو االقتصــاد اإلقليمــي والدولــي وذلــك فــي ظــل 

تخفيــف قيــود التنقــل وتوســع برامــج اللقاحــات.

ــة أن  ــك تكشــف أحــدث املؤشــرات الصــادرة عــن احلســابات القومي ورغــم ذل
االقتصــاد الكويتــي أمامــه طريــق طويــل الســتعادة مــا فقــده العــام املاضــي جــراء 
اجلائحــة. وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى أوضــاع املاليــة العامــة، والتــي تأثــرت بشــدة 
جــراء االنخفــاض احلــاد فــي أســعار النفــط العــام املاضــي والــذي تســبب فــي 
شــح ســيولة صنــدوق االحتياطــي العــام. وعلــى الرغــم مــن أن الزيــادة األخيــرة 
للبرميــل ستســاعد فــي  فــي أســعار النفــط وتخطيهــا أكثــر مــن 70 دوالراً 
تخفيــف بعــض الضغــوط إلــى حــد كبيــر، إال أن ارتفــاع معــدالت اإلنفــاق تعنــي 
أن امليزانيــة ســتظل فــي حالــة عجــز مــا لــم تســتمر أســعار النفــط فــي االرتفــاع 
)بشــكل مســتدام(، فــي حــني ســيظل متويــل العجــز مــن أبــرز التحديــات التــي 
يواجهــا االقتصــاد الكويتــي مــا لــم يتــم إقــرار قانــون الديــن العــام اجلديــد. وكان 
مشــروع قانــون الرهــن العقــاري ومبــادرات االســتدامة املاليــة مــن ضمــن أبــرز 
ــا  ــت عنه ــي أعلن ــق اإلصــالح االقتصــادي الت ــز الرئيســية خلارطــة طري الركائ
احلكومــة مؤخــراً. إال أن هنــاك بعــض التحديــات الرئيســية التــي تواجــه تعافــي 
االقتصــاد علــى املــدى القريــب والتــي تتمثــل فــي عــودة ارتفــاع حــاالت اإلصابــة 
بفيــروس كورونــا مؤخــراً علــى الرغــم مــن توســيع نطاق جهــود برنامــج اللقاحات 
فــي الكويــت )مــا يقــدر بنحــو 3 مليــون جرعــة حتــى أواخــر يونيــو( ممــا يســاهم 
فــي تعزيــز التفــاؤل بــأن الضغــوط الناجمــة عــن اجلائحــة ســتتراجع بشــكل 

ملحــوظ فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021 )الرســم البيانــي 1(.

تراجع حاد للناجت احمللي في 2020 بسبب اجلائحة

ــى النشــاط االقتصــادي واضحــاً  ــد-19 عل ــر الســلبي جلائحــة كوفي كان التأثي
خــالل العــام املاضــي وانعكــس ذلــك علــى بيانــات النــاجت احمللــي اإلجمالــي التــي 

نشــرتها مؤخــراً اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء.

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

املصدر: وزارة الصحة

ــى أســاس  ــي بنســبة 8.9٪ فــي عــام 2020 )-11.2٪ عل وتراجــع النــاجت احملل
ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020(، منكمشــاً بذلــك للعــام الثانــي علــى 
األزمــة  منــذ  حــدة  األكثــر  يعــد  والــذي   )2019 عــام  فــي   ٪0.6-( التوالــي 
املاليــة العامليــة فــي عــام 2009 )الرســم البيانــي 2(. وأصــاب التراجــع كل مــن 
القطاعــني النفطــي وغيــر النفطــي اللــذان ســجال انخفاضــاً بنســبة 8.8٪ فــي 
ــة  ــت باتفاقي ــزام الكوي ــة الت ــى خلفي ــط عل ــاج النف ــا تراجــع إنت ــام 2020. كم ع
األوبــك وحلفائهــا لتقليــص حصــص اإلنتــاج – فــي إطــار اســتجابة املجموعــة 
ــى النفــط وتراجــع األســعار الناجــم عــن  لالنخفــاض القياســي فــي الطلــب عل

ــل 2020. تفشــي اجلائحــة فــي أبري

وشــهد النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي )-8.8٪ في عــام 2020، -٪7.4 
علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020( أشــد معــدالت االنكمــاش 
ضمــن سلســلة البيانــات الســنوية املتاحــة، إذ عــاد اإلنتــاج إلــى املســتويات التــي 
شــهدناها آلخــر مــرة فــي عــام 2014. أمــا علــى صعيــد »اخلدمــات األخــرى« 
)-7.6٪ فــي عــام 2020( والتــي تشــمل العقــار والتصنيــع )-32.6٪( والتجــارة 
ــاء  ــد تضــررت بشــدة. إال أن قطــاع البن )-12.1٪( واالتصــاالت )-6.8٪( فق
والتشــييد كان األســوأ أداء، إذ تراجــع بنســبة 43.2٪ نظــراً لتأجيــل العديــد 
مــن املشــاريع. وفــي املقابــل، حتســنت أنشــطة اإلدارة العامــة والدفــاع والتعليــم 

والرعايــة الصحيــة والعمــل االجتماعــي.
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أبرز النقاط
النشاط االقتصادي يواصل اكتساب الزخم في الربع الثاني من عام 2021 بدعم من تزايد اإلنفاق االستهالكي ومنو االئتمان الشخصي.

توقعــات بوصــول النمــو غيــر النفطــي إلــى 3% هــذا العــام فــي ظــل تزايــد جهــود برنامــج اللقاحــات فــي الكويــت وارتفــاع أســعار النفــط وتفــاؤل جتــاه األداء 
االقتصــادي فــي النصــف الثانــي.

موافقة البرملان الكويتي على موازنة 2020/2021 التوسعية وحتديات التمويل الزالت قائمة مع غياب قانون للدين العام.

ارتفاع التضخم إلى 3.1% في إبريل نتيجة لقيود سالسل التوريد وارتفاع أسعار املواد الغذائية.
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الرسم البياني 2: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ على أساس سنوي(

 

املصدر: اإلدارة  المركزية لإلحصاء

وتشــير التوقعــات املســتقبلية إلــى انــه فــي ظــل تكثيــف جهــود اللقاحــات ورفــع 
القيــود املفروضــة علــى التنقــل، مــن املرتقــب أن يســتفيد النشــاط التجــاري 
ــي التوســعي  ــد يســاهم املوقــف املال ــا ق ــوت. كم ــب االســتهالكي املكب مــن الطل
فــي  املاليــة2022/2021،  للســنة  التــي وضعتهــا  للميزانيــة  للحكومــة، وفقــاً 
تعزيــز أداء النشــاط االقتصــادي. هــذا إلــى جانــب الدعــم الــذي ســيوفره جتــاوز 
أســعار النفــط ملســتوى 70 دوالراً للبرميــل.  وتشــير التوقعــات إلــى حتســن 
ــام 2021، ممــا يســاهم  ــي ع ــى 3.0٪ ف ــر النفطــي ليصــل إل ــو غي ــدل النم مع
فــي تعزيــز معــدل النمــو الكلــي إلــى 0.5٪. مــن جهــة أخــرى، قــد يتراجــع 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي النفطــي مبســتويات أقــل مــن التقديــرات الســابقة 
)-1.6٪( إذا أقــرت األوبــك زيــادة اإلنتــاج ورفعــت الكويــت مــن انتاجهــا بأكثــر 
مــن املســتوى املقــرر فــي األســاس )2.40 مليــون برميــل يوميــاً فــي املتوســط(.

أســعار النفــط تصــل إلــى أعلــى مســتوى فــي عامــني، واألوبــك وحلفائهــا قــد 
تخفــف مــن قيــود اإلنتــاج

جتــاوزت أســعار النفــط فــي يونيــو اجلــاري أعلــى مســتوى منــذ أكثــر مــن عامــني، 
إذ راهنــت األســواق علــى تزايــد انتعــاش الطلــب العاملــي علــى النفــط بينمــا 
تواصــل األوبــك وحلفائهــا احــكام قبضتهــا علــى الســوق مــن خــالل تقييــد 
إمــدادات النفــط. وجتــاوز ســعر مزيــج خــام برنــت مســتوى 70 دوالر للبرميــل 
فــي مطلــع يونيــو، وواصــل ارتفاعــه ليبلــغ 72.7 دوالراً للبرميــل )+14.4٪ علــى 
ــر  ــي(. ووصــل ســعر خــام التصدي ــع احلال ــة الرب ــذ بداي ــع ســنوي من أســاس رب
الكويتــي، وهــو مزيــج اخلــام احمللــي، فــي آخــر جلســات التــداول إلــى 72.4 
دوالراً للبرميــل )+ 13.3٪ منــذ بدايــة الربــع احلالــي( ووصــل فــي املتوســط إلــى 
ــي 3(. وفــي  ــى اآلن )الرســم البيان ــو حت ــة يوني ــذ بداي ــل من 71.3 دوالراً للبرمي
ظــل اجتــاه مخاطــر األســعار علــى املــدى القريــب نحــو االرتفــاع، تتعــرض األوبــك 

وحلفائهــا لضغــوط جتــاه زيــادة اإلنتــاج ملنــع ارتفــاع األســعار بشــكل كبيــر.

وبالنســبة للكويــت، والتــي أبقــت علــى مســتويات إنتاجهــا مبــا يتماشــى مــع 
حصــص االنتــاج التــي أقرتهــا األوبــك وحلفائهــا أو ضمــن تلــك احلــدود، فقــد 
قامــت بزيــادة معــدل اإلنتــاج مبقــدار 28 ألــف برميــل يوميــاً ليصــل إلــى 2.355 
ــن  ــال بنســبة 107٪(. وم ــادل امتث ــو املاضــي )يع ــي ماي ــاً ف ــل يومي ــون برمي ملي
املقــرر أن يرتفــع اإلنتــاج مبقــدار 28 ألــف برميــل يوميــاً إلــى 2.387 مليــون 
برميــل يوميــاً فــي يونيــو اجلــاري وأن يرتفــع مجــدداً مبقــدار 38 ألــف برميــل 

ــاً فــي يوليــو املقبــل. ــاً إلــى 2.425 مليــون برميــل يومي يومي

وإذا توصلــت األوبــك وحلفائهــا إلــى اتفــاق فــي األشــهر القليلــة املقبلــة يتــم 
مبقتضــاه تســريع وتيــرة خطــط تخفيــف خفــض اإلنتــاج، وهــو األمــر الــذي 
ــة النقــاش، فمــن املقــرر أن تســتفيد الكويــت  نتوقــع أن يتــم طرحــه علــى طاول
حينئــذ مــن العائــدات النفطيــة اإلضافيــة التــي ســتنتج عــن ذلــك.  وفــي غضــون 
ذلــك قمنــا أيضــاً بتعديــل تقديراتنــا ألســعار النفــط )مزيــج خــام برنــت( لعــام 
2021 )فــي املتوســط( مــن 62 دوالراً للبرميــل إلــى 65 دوالراً للبرميــل فــي ضــوء 

االســتقرار الــذي شــهدته األســعار مؤخــراً.

الرسم البياني 3: إنتاج الكويت من النفط اخلام وسعر خام التصدير       
الكويتي*

)املتوسط الشهري لإلنتاج واألسعار(

 

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

ارتفــاع معــدالت التضخــم مــع تزايــد ضغــوط التكلفــة ومنــو أســعار املــواد 
الغذائيــة

تباطــأت وتيــرة منــو مؤشــر أســعار املســتهلكني هامشــياً إلــى 3.1٪ علــى 
أســاس ســنوي فــي أبريــل املاضــي )مقابــل 3.2٪ فــي مــارس( وهــي املــرة 
األولــى التــي يتراجــع فيهــا معــدل التضخــم الكلــي منــذ ســبتمبر املاضــي 
)الرســم البيانــي 4(. وكان ذلــك مدفوعــاً بتباطــؤ وتيــرة التضخــم فــي 
قطاعــات املالبــس والســلع املنزليــة واالتصــاالت، والتــي ظلــت مــع ذلــك 
فــي حــدود 4-6٪ وســط تزايــد ضغــوط التكلفــة التــي تواجههــا الشــركات 
)مبــا فــي ذلــك الضغــوط الناجمــة عــن سالســل التوريــد( وأيضــاً يعــزى 
لالنتعــاش القــوي لإلنفــاق االســتهالكي بعــد اجلائحــة )برجــاء النظــر 
أدنــاه(. ويعتبــر التضخــم اخلــاص بفئــة األغذيــة واملشــروبات هــو األعلــى 
)+ 10.8٪( ضمــن كافــة القطاعــات الفرعيــة ملؤشــر أســعار املســتهلكني 
ممــا يعكــس ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة العامليــة خــالل العــام املاضــي. 
فــي املقابــل، ظلــت خدمــات اإلســكان ثابتــة تقريبــاً ولــم تطرأ ايــة تغييرات 
علــى معــدالت اإليجــار علــى مــدى عامــني. وتراجــع معــدل التضخــم 
األساســي، الــذي يســتثني املــواد الغذائيــة والســكن، هامشــياً إلــى ٪2.7 
فــي أبريــل املاضــي مقابــل 2.9٪ فــي مــارس. ويواصــل التضخــم مســاره 
ــل 2.1٪ فــي  ــام 2021 ككل، مقاب ــى 2.5٪ فــي املتوســط لع للوصــول إل

العــام املاضــي.

الرسم البياني 4 : التضخم الشهري ألسعار املستهلك
)٪، على أساس سنوي(

Refinitiv /NBK :املصدر      
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عودة النشاط العقاري إلى مستويات ما قبل اجلائحة

انتعــش نشــاط قطــاع العقــار إلــى مســتويات مــا قبــل اجلائحــة، إذ ارتفــع  
متوســط املبيعــات الشــهرية بنســبة 26٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 280 مليــون 
دينــار كويتــي فــي الربــع األول مــن عــام 2021  )الرســم البيانــي 5( باملقارنــة مــع 
أدنــى املســتويات املســجلة تاريخيــاً فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020. واســتمر 
هــذا االجتــاه خــالل شــهري أبريــل ومايــو املاضيــني، إذ وصلــت قيمــة املبيعــات 
إلــى 322 مليــون دينــار كويتــي فــي مايــو علــى الرغــم مــن اســتمرار ضعــف 
قطاعــي التجــارة واالســتثمار. ولــم تشــهد تلــك املســتويات ســوى انتعاشــاً جزئيــا 
فقــط مقارنــة بأدنــى مســتوياتها املســجلة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020 
علــى خلفيــة تدهــور أوضــاع أنشــطة األعمــال وســوق العمــل بســبب اجلائحــة. 

الرسم البياني 5: مبيعات السوق العقاري
)مليون دينار(

المصدر: وزارة العدل 

وأثبتــت مبيعــات القطــاع الســكني مرونتهــا وقدرتهــا علــى الصمــود، 
إذ وصلــت إلــى 268 مليــون دينــار كويتــي فــي مايــو وذلــك بدعــم مــن 
الطلــب املكبــوت وتزايــد العــروض فــي العديــد مــن املناطــق الناشــئة. كمــا 
جتــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى أن إجمالــي املبيعــات فــي شــهر أبريــل، علــى 
الرغــم مــن كونــه جيــداً، إال انــه تأثــر علــى األرجــح ببدايــة شــهر رمضــان 

املبــارك، والــذي عــادة مــا يشــهد تباطــؤ فــي النشــاط العقــاري.

ومســتقبلياً، تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار نشــاط القطــاع الســكني قويــاً 
علــى املديــني القريــب إلــى املتوســط بدعــم مــن الطلــب القــوي مــن قبــل 
املواطنــني. ومــن املتوقــع أن يســاعد مشــروع قانــون الرهــن العقــاري الــذي 
ــادة  ــى زي ــان عل ــة البرمل ــذي ينتظــر مصادق ــه مؤخــراً وال مت اإلعــالن عن
الطلــب. ووفقــاً ملســودة القانــون، يحــق للمواطنــني املتزوجــني احلصــول 
علــى قــرض مدعــوم مــن احلكومــة مــن البنــوك التجاريــة بــدالً مــن بنــك 

االئتمــان الكويتــي التابــع للدولــة.

تسارع وتيرة اسناد املشاريع

ارتفعــت قيمــة  تظهــر بعــض املؤشــرات بدايــة تســارع نشــاط املشــاريع. إذ 
ــع الثانــي مــن عــام 2021 إلــى  املشــاريع التــي مت إســنادها حتــى اآلن فــي الرب
382 مليــون دينــار كويتــي )مقابــل 258 مليــون دينــار كويتــي فــي الربــع األول 
 )MEED( وفقــاً ألحــدث البيانــات الصــادرة عــن مجلــة ،)مــن عــام 2021
ــي(  ــار كويت ــون دين ــد مت اســناده )230 ملي ــر عق ــي 6(. وكان أكب )الرســم البيان
مــن نصيــب مشــروع احلفــر والنقــل واملعاجلــة التابــع لبرنامــج اإلصــالح البيئــي 
ــار  ــاك مشــاريع بقيمــة 2.2 ملي ــزال هن ــا ي ــه م ــدر MEED أن ــي.  وتق الكويت
دينــار كويتــي مــن املقــرر طرحهــا فــي عــام 2021 مبــا فــي ذلــك مرافــق اإلنتــاج 
اجلوراســي التابعــة لشــركة نفــط الكويــت )294 مليــون دينــار كويتــي( ومرحلــة 
أخــرى مــن مراحــل مشــروع مينــاء مبــارك الكبيــر )271 مليــون دينــار كويتــي(.  
ــي بالضــرورة تنفيذهــا، وهــي  ــى أن إســناد املشــاريع ال يعن وجتــدر اإلشــارة إل
اخلطــوة التــي غالبــاً مــا تتأخــر بســبب بعــض اإلجــراءات وعمليــة احلصــول 

ــاًل. ــاً طوي ــى املوافقــات التــي تســتغرق وقت عل

تزايد اإلنفاق االستهالكي

يظهــر اإلنفــاق االســتهالكي القــوي الــذي شــهده الربــع األول مــن عــام 2021 )+ 
ــد  ــق املزي ــة طريقــه لتحقي ــى مواصل ــى أســاس ســنوي( إشــارات عل 32.8٪ عل
مــن املكاســب فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021، إذ كشــفت بيانــات اإلنفــاق 
الشــهرية الصــادرة عــن شــركة اخلدمــات املصرفيــة اآلليــة كــي نــت لشــهر مايــو 
املاضــي ارتفاعــاً بنســبة 137٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 2.3 مليــار دينــار كويتــي 
)الرســم البيانــي 7(. فــي حــني أن هــذه القفــزة تعكــس إلــى حــد كبيــر انخفــاض 
ــل  ــق حظــر التجــول الكام ــا مت تطبي ــو 2020 عندم ــة لشــهر ماي قاعــدة املقارن
علــى خلفيــة تفشــي اجلائحــة، كمــا كان اإلنفــاق العــام قوياً حتــى اآلن )+٪5.2(.  

الرسم البياني 6: املشاريع املسندة في الكويت
)قيمة املشروعات املسندة، مليار دينار(

املصدر: مجلة ميد )6 يونيو 2021(، بيانات مؤقتة

ويأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن فــرض حظــر التجــول اجلزئــي وتزامنــاً 
مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك فــي شــهري أبريــل ومايــو. ومنــذ رفــع 
التدابيــر االحترازيــة فــي بدايــة عطلــة العيــد وبالتزامــن مــع توســع نطــاق 
برنامــج اللقاحــات، حتســن النشــاط االســتهالكي علــى نطــاق أوســع. 
ومــن املتوقــع أن يتباطــأ منــو اإلنفــاق احمللــي فــي األشــهر املقبلــة، علــى 
الرغــم مــن بقائــه قويــاً، فــي ظــل تالشــى التأثيــرات األساســية مقارنــة 
أن  إال  الســفر.  أنشــطة  اســتئناف  وعــودة  املاضــي  العــام  مبســتويات 
اســتمرار حالــة عــدم اليقــني جتــاه اجلائحــة وقــوة النشــاط التجــاري 
وصعوبــة ظــروف العمــل أثــرت علــى مســتويات الثقــة وقــد تســاهم فــي 

ــاق االســتهالكي. إبطــاء منــو اإلنف

)KNET الرسم البياني 7: االنفاق االستهالكي )بيانات
)٪، على أساس سنوي(

KNET :املصدر
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رحيل الوافدين ذوي املهارات املتدنية وتباطؤ منو األجور

كشــفت الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة عــن مغــادرة أكثــر مــن 130 ألف 
وافــد البــالد فــي عــام 2020 )خاصــة مــن العمــال ذوي األجــور املنخفضــة 
واملهــارات املتدنيــة( بعــد تقليــص األنشــطة التجاريــة. إذ انخفــض عــدد 
ســكان الكويــت بنســبة 2.2٪ وعــدد العاملــني بنســبة 4.2٪. ومــن املتوقــع 
أن تغــادر املزيــد مــن العمالــة الوافــدة البــالد خــالل الفتــرة املقبلــة علــى 
خلفيــة التغييــرات املقترحــة علــى قانــون اإلقامــة، والتطبيــق املســتمر 

لسياســات التكويــت والبيئــة االقتصاديــة الصعبــة بصفــة عامــة.

ومــن جهــة أخــرى، كشــفت بيانــات نظــام معلومــات ســوق العمــل تباطــؤ 
وتيــرة منــو إجمالــي األجــور )الكويتيــون واملقيمــون( هامشــياً إلــى ٪3.5 
علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020 مقابــل 3.6٪ فــي 
ــاخ  ــع الســابق وذلــك فــي ظــل انخفــاض أســعار النفــط وضعــف املن الرب
االقتصــادي )الرســم البيانــي 8(. وشــهد الربــع األخيــر مــن عــام 2020 
منــو أجــور املواطنــني العاملــني فــي القطــاع اخلــاص بوتيــرة أبطــأ من تلك 
اخلاصــة بالقطــاع احلكومــي للمــرة األولــى فــي 6 ســنوات أو نحــو ذلــك 
مــن البيانــات الفصليــة املتاحــة. وقــد ســاهم النمــو املطــرد لألجــور فــي 
القطــاع اخلــاص بتقليــل فجــوة الرواتــب بــني القطاعــني العــام واخلــاص، 
ــد مــن املواطنــني الكويتيــني  ــل املزي ــذي قــد يشــجع فــي املــدى الطوي وال
لالنتقــال للعمــل فــي القطــاع اخلــاص، وبالتالــي التخفيــف مــن ضغــوط 

علــى امليزانيــة.

الرسم البياني 8: منو اإلجور
)متوسط منو األجور، ٪ على أساس سنوي(

املصدر: نظام معلومات سوق العمل 

العجز املقدر في 2020 / 2021 يصل إلى مستويات قياسية

مــن املتوقــع أن يصــل عجــز ميزانيــة الســنة املاليــة 2021/2020 إلــى 9.3 مليــار 
ــج مــن  ــة مزي ــى خلفي ــي( عل ــي اإلجمال ــاجت احملل ــي )28.6٪ مــن الن ــار كويت دين
العوامــل التــي تتضمــن تقليــص إنتــاج النفــط وانخفــاض أســعار النفــط بشــكل 
ملحــوظ. وكشــفت البيانــات عــن تســجيل عجــزاً قــدره 6.0 مليــار دينــار كويتــي 
فــي األحــد عشــر شــهراً األولــى مــن الســنة املاليــة 2021/2020 )أبريل-فبراير( 
علــى خلفيــة تراجــع اإليــرادات النفطيــة )بلــغ متوســط ســعر خــام التصديــر 
الكويتــي 41.5 دوالراً للبرميــل، -35.0٪ علــى أســاس ســنوي( وتقليــص إنتــاج 
النفــط )- 12.6٪( علــى خلفيــة خطــة األوبــك وحلفائهــا خلفــض حصــص 

اإلنتــاج.  

وواصلــت اإليــرادات غيــر النفطيــة، التــي انخفضــت بنســبة 16.1٪ على أســاس 
ســنوي، التعــرض للضغــوط الناجمــة عــن تداعيــات اجلائحــة. مــن جهــة أخــرى، 
انخفــض إجمالــي اإلنفــاق بنســبة 7.4٪ نتيجــة لتقليص النفقــات اجلارية )٪93 
مــن إجمالــي النفقــات(. كمــا انخفــض اإلنفــاق الرأســمالي بنســبة 28.9٪، فيمــا 
يعــد أحــد أضعــف مســتويات األداء فــي الســنوات اخلمــس املاضيــة. وفــي 
ــر واضحــة  ــة غي ــت الرؤي ــا زال ــد، م ــام اجلدي ــن الع ــون الدي ــاب إصــدار قان غي
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فيمــا يتعلــق بكيفيــة متويــل العجــز بعــد اســتنزاف مــوارد صنــدوق االحتياطــي 
العــام ووصولــه إلــى مســتويات حرجــة.

وبالنســبة للســنة املاليــة احلاليــة )2022/2021(، مــن املتوقــع أن ينخفــض 
مســتوى العجــز علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار النفــط بصفة رئيســية مما سيســاهم 
فــي تعزيــز اإليــرادات النفطيــة – إال انــه ســيظل عنــد مســتوى مرتفــع يصــل إلــى 
ــي(. ويعــد هــذا  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــي )13.8٪ مــن الن ــار كويت ــار دين 5.4 ملي
املســتوى أقــل بكثيــر مــن تقديــرات املوازنــة والبالغــة 12.1 مليــار دينــار، والتــي 
مت إقرارهــا فــي منتصــف يونيــو. وسيشــكل متويــل العجــز حتديــاً طاملــا اســتمر 

تعثــر إقــرار قانــون الديــن العــام اجلديــد املثيــر للجــدل.

وعلــى املــدى املتوســط، تســعى خطــة العمــل احلكوميــة التــي مت االعــالن عنهــا 
ــالالت  ــى معاجلــة االخت ــة 2022/2021 -2025/2024 إل مؤخــراً للســنة املالي
احلاليــة التــي تعانــي منهــا أوضــاع املاليــة العامــة. وتهــدف الســلطات إلــى زيــادة 
كفــاءة النظــم الضريبيــة وتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة والضريبــة االنتقائيــة 
وزيــادة العائــدات اجلمركيــة، هــذا إلــى جانــب احلــد مــن اعتمــاد الدولــة علــى 
العائــدات النفطيــة. كمــا تركــز اخلطــة علــى اإلصالحــات التشــريعية األخــرى 
ــام  ــن الع ــون الدي ــام واســتحداث قان ــك أجــور موظفــي القطــاع الع مبــا فــي ذل
اجلديــد وقانــون الرهــن العقــاري. ووضعــت اخلطــة تصــوراً لعمليــات الســحب 
ــم إقــرار قانــون  ــم يت ــال القادمــة مبســتويات محــدودة إذا ل مــن صنــدوق األجي
ــر  ــا غي ــي ســيتم اصدراه ــن الت ــت أدوات الدي ــد أو إذا كان ــام اجلدي ــن الع الدي
ــل  ــى ذلــك ال ينبغــي أن يعتمــد متوي ــة. وباإلضافــة إل ــة لســد عجــز املوازن كافي
امليزانيــة علــى إصــدار أدوات الديــن والســحب مــن صنــدوق األجيــال القادمــة 
ــى  ــر جســراً نحــو التحــول إل ــك التدابي ــل يجــب أن توفــر تل ــة، ب بصفــة حصري
ــة وترشــيد  ــر النفطي ــرادات غي ــادة اإلي ــر اســتدامة لزي ــق إصالحــات أكث تطبي

النفقــات علــى املــدى املتوســط.

ارتفاع الفائض اخلارجي في الربع الرابع 2020 مع تزايد إيرادات االستثمار

ــى  ــع الثانــي عل ــزان املدفوعــات للرب حتســنت مســتويات احلســاب اجلــاري ملي
التوالــي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020 فــي ظــل اتســاع الفائــض إلــى 3.5 
مليــار دينــار كويتــي )41.5٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( مقابــل 2.3 مليــار 
ــزى  ــي 9(. وتع ــث مــن عــام 2020 )الرســم البيان ــع الثال ــي فــي الرب ــار كويت دين
املكاســب بصفــة رئيســية إلــى النمــو الكبيــر الــذي شــهدته إيــرادات االســتثمار 
إلــى 4.8 مليــار دينــار كويتــي رمبــا بســبب حتســن أداء الســوق املاليــة والتغييــر 
احملتمــل الســتراتيجية االســتثمار. وتراجــع الفائــض التجــاري إلــى 0.8 مليــار 

دينــار بعــد انتعــاش واردات الســلع التــي فاقــت الصــادرات.

الرسم البياني 9: فائض احلساب اجلاري

 Refinitiv ،املصدر: بنك الكويت املركزي

وســجل احلســاب املالــي صافــي تدفقــات خارجيــة بقيمــة 2.9 مليــار 
دينــار كويتــي )مقابــل 3.0 مليــار دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
2020(، وذلــك علــى خلفيــة منــو االســتثمارات اخلارجيــة حملفظة األوراق 
املاليــة وأدوات الديــن إلــى 7.3 مليــار دينــار كويتــي، ممــا يعكــس معنويات 
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التفــاؤل جتــاه آفــاق منــو االقتصــادي العاملــي. إال أن الودائــع احلكوميــة 
فــي اخلــارج تراجعــت بنحــو 6.0 مليــارات دينــار كويتــي. وظلــت األصــول 
االحتياطيــة الدوليــة لــدى البنــك املركــزي مســتقرة نســبياً عنــد مســتوى 
14.7 مليــار دينــار كويتــي )علــى الرغــم مــن انخفاضهــا قليــاًل منــذ ذلــك 

احلــني(، أي مبــا يكفــي لتغطيــة حوالــي 13 شــهراً مــن الــواردات.

تزايد منو االئتمان الشخصي

ســجل االئتمــان احمللــي منــواً بنســبة 2.9٪ علــى أســاس ســنوي فــي 
بنمــو  مدفوعــاً  مــارس،  فــي   ٪2.8 مقابــل  هامشــي  بارتفــاع  أبريــل، 
تســهيالت القــروض الشــخصية )+ 7.7٪( )الرســم البيانــي 10(. مــن 
ــغ 0.5٪، ممــا  ــاً، إذ بل ــان التجــاري ضعيف ــة أخــرى، كان منــو االئتم جه
يعكــس إلــى حــد كبيــر التأثيــرات األساســية، إال أن هــذا الوضــع يعتبــر 
ارتفعــت  إذ  العــام،  بدايــة  منــذ  املســجلة  باملســتويات  مقارنــة  أفضــل 
مســتويات االئتمــان املقــدم لقطــاع االعمــال بنســبة 1.3٪ حتــى اآلن فــي 
عــام 2021. وكان منــو االئتمــان املقــدم لقطــاع النفــط والغــاز، والــذي بلــغ 
6.7٪ علــى أســاس ســنوي فــي أبريــل، هــو األعلــى. فــي املقابــل، كان منــو 

ــاء هــو األضعــف. االئتمــان املقــدم لقطاعــي التجــارة والبن

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

 Refinitiv ،املصدر: بنك الكويت المركزي

وفــي ذات الوقــت، ســجل منــو االئتمــان الشــخصي أعلــى مســتوياته 
املســجلة فــي عــدة ســنوات بوصولــه إلــى 9.5٪ علــى أســاس ســنوي 
فــي أبريــل علــى خلفيــة تزايــد الطلــب املتزايــد علــى القــروض املقســطة 
تأجيــل  يــؤدي  أن  املتوقــع  مــن  املســتقبل،  إلــى  وبالنظــر  )اإلســكان(. 
ســداد مدفوعــات أقســاط القــروض الشــخصية للمقترضــني الكويتيــني 
ملــدة ســتة أشــهر، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي أبريــل، إلــى تعزيــز 
منــو صافــي االئتمــان الشــخصي، نظــراً ملــا لذلــك مــن تأثيــر فــي إبقــاء 

تســجيل القــروض لفتــرة أطــول فــي ميزانيــات البنــوك.

للغايــة  إيجابيــاً  وقعــاً  العقــاري  الرهــن  قانــون  ملشــروع  يكــون  وقــد 
بالنســبة للبنــوك التجاريــة مــن حيــث الفــرص املتاحــة لإلقــراض. إذ 
تشــير التقديــرات املتحفظــة التــي تســتند فقــط إلــى النظــر نحــو اجنــاز 
املعامــالت املتراكمــة فــي الوقــت احلاضــر والتــي تصــل إلــى نحــو 95 
ألــف طلــب إســكان باحتســاب قيمــة القــرض عنــد مســتوى 70 ألــف دينــار 
ــة  ــى التســهيالت االئتماني ــب عل كويتــي فقــط، فقــد يصــل مســتوى الطل

إلــى 6.65 مليــار دينــار كويتــي.

ــع  ــاً. إذ انخفضــت ودائ ــة ضعيف ــع املصرفي ــل، كان منــو الودائ ــي املقاب ف
املقيمــني للشــهر الســابع علــى التوالــي فــي أبريــل إلــى -1.2٪ علــى 
أســاس ســنوي علــى خلفيــة تراجــع الودائــع احلكوميــة واخلاصــة. وقــد 
يكــون ذلــك األمــر مرتبطــاً باســتثمارات القطــاع اخلــاص فــي األســواق 
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إجمالي االئتمان للقطاع الخاص
قطاع االسر (باستثناء شراء األوراق المالية)
قطاع الشركات (باستثناء المؤسسات المالية غير البنوك) 

املاليــة علــى الصعيديــن احمللــي واخلارجــي، وقــد ظهــر هــذا األخيــر فــي 
ــزان املدفوعــات. ــات مي بيان

االنتعــاش  وآفــاق  النفــط  أســعار  ارتفــاع  خلفيــة  علــى  األســهم  صعــود 
االقتصــادي

واصلــت األســهم الكويتيــة حتقيــق املكاســب بعــد أدائهــا خــالل الربــع 
األول مــن عــام 2020 )+ 4.1٪ علــى أســاس ربــع ســنوي(. إذ ارتفــع 
املؤشــر العــام لبورصــة الكويــت بنســبة 10٪ إضافيــة خــالل هــذا الربــع 
النفــط وحتســن  14 يونيــو( وذلــك بدعــم مــن ارتفــاع أســعار  )حتــى 
ــي والعاملــي فــي ظــل تســارع  ــات جتــاه آفــاق منــو االقتصــاد احملل املعنوي
وتيــرة برامــج اللقاحــات التــي بــدأت تؤتــي ثمارهــا )الرســم البيانــي 11(. 
وتفــوق أداء مؤشــر الســوق الرئيســي علــى املؤشــر العــام فــي ظــل اجتــاه 
املســتثمرين نحــو تفضيــل األســهم ذات القيمــة الســوقية الصغيــرة بعــد 
اســتمرار منــو مؤشــر الســوق األول علــى مــدار عامــني متتالــني فــي الفتــرة 

التــي ســبقت ترقيــة تصنيــف الســوق.

وانتعشــت القيمــة الســوقية لتصــل إلــى 37.1 مليــار دينــار كويتــي، فيمــا 
ــت ســيولة  ــا ارتفع ــذ عــام 2010، كم ــى املســتويات املســجلة من ــد أعل يع
ــى  ــة إل ــداوالت اليومي الســوق بشــكل ملحــوظ ليصــل متوســط قيمــة الت
نحــو 60.3 مليــون دينــار كويتــي )منــذ بدايــة الربــع احلالــي(، ممــا يعكــس 
ــن  ــا وخاصــة م ــة بأدائه ــة والثق ــى األســهم الكويتي ــال عل اســتمرار االقب
ــز شــراء صافيــة منــذ  ــن اتخــذوا فــي الغالــب مراك ــة املواطنــني الذي فئ

فبرايــر.

الرسم البياني 11: مؤشر بورصة الكويت 
)املؤشر عند االغالق في نهاية كل شهر باستثناء يونيو 2021*(

املصدر: Refinitiv، بيانات شهر يونيو حتى 14
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20142015201620172018201920202021

)مليار دينار(
46.334.533.536.641.741.332.439.4الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

28.214.912.815.419.818.911.217.0النفطي
18.119.620.721.221.922.421.322.5غير النفطي

)نسبة التغّير(
0.5-8.9-2.40.6-0.50.63.55.3الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

-1.6-8.9-2.41.0-0.73.310.4-1.3-النفطي
3.0-8.8-3.12.43.81.52.50.1غير النفطي

…6.18.52.93.14.24.33.5االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
…3.8-3.41.73.63.83.91.2عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.23.73.51.50.61.12.12.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

3.03.12.41.10.41.53.01.5التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
13.8-28.6-9.5-3.0-8.9-13.9-13.4-7.6امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

53.939.539.643.748.441.831.838.8اإليرادات

48.635.035.439.043.437.326.534.3النفطية
5.24.54.34.75.04.55.34.4غير النفطية

46.352.953.652.651.451.360.452.5املصروفات
13.54.04.04.40.00.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة

13.8-28.6-9.5-3.0-13.2-17.9-17.3-5.9-امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

8.512.413.412.911.311.814.912.0الدخل االستثماري*

3.44.619.619.814.510.811.517.2الدين العام

4.68.014.116.331.722.5-33.43.5ميزان احلساب اجلاري
47.724.417.821.329.226.014.425.4ميزان السلع
64.247.542.545.751.347.638.047.0 الصادرات
16.623.224.724.422.121.623.521.5 الواردات

11.7-11.4-12.4-17.5-16.7-18.3-17.4-11.1-صافي اخلدمات
9.611.111.715.613.014.345.326.6صافي الدخل االستثماري

13.4-16.6-11.6-10.6-12.2-15.8-14.5-12.7-حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

…0.2850.3010.3020.3030.3020.3040.307سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
…2.002.252.502.753.002.751.50سعر فائدة البنك املركزي

9548395169644164سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.872.862.952.72.742.682.442.40إنتاج 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

ديسمبر 
2020

يناير
2021

فبراير
2021

مارس
2021

أبريل
2021

مايو
2021

…36.938.439.940.139.839.940.0االئتمان
…4.24.34.14.73.53.53.6النمو )٪النمو السنوي(

…38.638.140.540.139.639.339.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
…5.24.83.83.24.1-4.01.2النمو )٪النمو السنوي(

…0.41.52.52.83.02.93.0التضخم )٪النمو السنوي(
…1.73.02.32.42.72.72.7باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

13.95.019.114.625.923.919.858.9االنفاق اإلستهالكي )٪النمو السنوي(

...110105102100999796ثقة املستهلك )مؤشر اراء(

5766404349556265سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

5,0806,2825.3455,4595,5465,7805,6495,776البورصة - املؤشر الوزني
2.32.2-2.11.64.2-0.64.51.8-النمو )٪النمو السنوي(

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

2016
الربع الرابع  

2017
الربع الرابع  

2018
الربع الرابع  

2019
الربع األول

2020
الربع الثاني

2020
الربع الثالث

2020
الربع الرابع

 2020

11.2-10.3-11.8-2.3-0.9-4.93.3-2.9منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
14.5-14.8-7.6-2.11.5-9.34.0-1.5النفطي

7.4-4.8-16.8-6.6-4.80.72.40.6غير النفطي

0.61.21.81.90.24.22.43.5ميزان احلساب اجلاري
4.14.75.44.74.02.03.13.2الصادرات
2.12.42.32.32.01.71.92.0الواردات

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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  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   دبي
Latifa Tower

Sheikh Zayed Road
P.O. Box. 9293

 Dubai, UAE
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   أبوظبي
Sheikh Rashed Bin Saeed 

Al Maktoom Road 
P.O. Box 113567

Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199555
Fax: +971 2 2222477

  الواليات   المتحدة   األمريكية
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   نيويورك

299 Park Avenue
New York, NY 10171

United States of America
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

فرنسا
بنك   الكويت   الوطني    إنترناشونال

90 Avenue des Champs-Élysée
75008, Paris

France
Tel: +33 1 5659 8600 
Fax: +33 1 5659 8623

المملكة المتحدة
 الفرع   الرئيسي

13 George Street
London, W1U 3QJ
United Kingdom

Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

المملكة المتحدة
  فرع   بورتمان   سكوير

7 Portman Square
London, W1H 6NA

United Kingdom
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

سنغافورة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   سنغافورة
9 Raffles Place # 24-02

Republic Plaza 
Singapore 048619

Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

الصين
  بنك   الكويت   الوطني

Suite 1501-1502, 
AZIA Center 1233

Lujiazui Ring Road 
Shanghai 200120, China

Tel: +86 21 8036 0800
Fax: +86 21 8036 0801

NBK Capital -    إن   بي   كي   كابيتال

 الكويت  
34h Floor, NBK Tower

Shuhada’a street, Sharq Area
P.O. Box 4950, Safat 13050

Kuwait

Tel: +965 2224 6900
Fax: +965 2224 6904 / 5

  اإلمارات   العربية   المتحدة
Precinct Building 3, Office 404

DIFC
Sheikh Zayed Road

P.O. Box 506506, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

تركيا
البنك   التركي  - شركة   تابعة

Valikonagi Avenue No. 1
P.O. Box 34371

Nisantasi, Istanbul
Turkey

Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

     دليل   الفروع   الخارجية   والشركات   التابعة


