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أوضاع المالية العامة



 نمو القطاعين االستهالكي والنفطي يعزز االنتعاش االقتصادي في ظل 
تحسن أوضاع المالية العامة

واصــل االقتصــاد الكويتــي انتعاشــه فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2021، فيمــا 
يعــزى بصفــة رئيســية إلــى حتســن وتيــرة اإلنفــاق االســتهالكي والزيــادة املطــردة 
فــي إنتــاج النفــط والــذي تزامــن مــع االرتفــاع امللحــوظ فــي األســعار، إذ جتــاوز 
ســعر مزيــج خــام برنــت أعلــى مســتوياته املســجلة فــي ســبع ســنوات وصــوالً إلــى 
86 دوالراً للبرميــل فــي أواخــر أكتوبــر املاضــي، قبــل أن يســجل مســتوى قياســي 
جديــد للمــرة األولــى منــذ عــام 2014 بوصولــه إلــى 90 دوالراً فــي أواخــر 
ينايــر 2022. وقــد ســاهمت املكاســب التــي ســجلتها أســعار النفــط وزيــادة 
اإلنتــاج فــي تعزيــز أوضــاع املاليــة العامــة فــي الكويــت، إذ انخفــض العجــز 
ــى نهايــة ديســمبر  املالــي خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن الســنة املاليــة حت
املاضــي إلــى 2.1٪ مــن النــاجت احمللــي، بانخفــاض كبيــر مقارنــة بالعــام الســابق. 
كذلــك انتعشــت وتيــرة إســناد املشــاريع، بينمــا جتــاوزت املبيعــات العقاريــة فــي 
عــام 2021 مســتويات مــا قبــل اجلائحــة، علــى الرغــم مــن تباطــؤ وتيرتهــا فــي 
الربــع األخيــر. وقــد يــؤدي حتســن أســس االقتصــاد النفطــي وغيــر النفطــي إلــى 
تســارع وتيــرة منــو النــاجت احمللــي إلــى 7٪ فــي عــام 2022 مقابــل نحــو ٪1.0 
)تقديــري( فــي عــام 2021. وفــي ذات الوقــت، ارتفــع معــدل التضخــم، إال انــه 
مــا يــزال أقــل مــن بعــض االقتصــادات الرئيســية علــى مســتوى العالــم ومــن بينهــا 

الواليــات املتحــدة.

كمــا اضطــرت الكويــت للتعامــل مــع ســاللة أوميكــرون املتحــورة التــي بــدأت فــي 
التفشــي منــذ ديســمبر املاضــي. وحتــى ذلــك احلــني، شــهدت الكويــت تراجــع 
حــاالت اإلصابــة إلــى مســتويات محــدودة للغايــة علــى مــدار عــدة أشــهر بفضــل 
التدابيــر االحترازيــة التــي مت تطبيقهــا منــذ ظهــور اجلائحــة والتــي مت احتواؤهــا 
بفضــل تســارع وتيــرة طــرح برامــج اللقــاح )الرســم البيانــي 1(. إال ان حــاالت 
اإلصابــة مبتحــور أوميكــرون بصفــة رئيســية بــدأت فــي التزايــد ووصلــت إلــى 
أعلــى مســتوياتها بتســجيل 6،913 حالــة فــي 28 ينايــر. كمــا زاد عــدد حــاالت 
الدخــول إلــى املستشــفيات واضطــرت احلكومــة إلــى إعــادة فــرض قيــود التباعد 
االجتماعــي وتقليــل أعــداد املوظفــني فــي مقــار العمــل. وفــي املقابــل، ســاهمت 
اللقاحــات فــي تعزيــز املناعــة املجتمعيــة إضافــة إلــى انخفــاض املضاعفــات 
الصحيــة ملتحــور أوميكــرون. ورغــم ارتفــاع إجمالــي عــدد املرضــى فــي وحــدات 
العنايــة املركــزة إلــى مســتويات الــذروة حاليــاً ليبلــغ 90 حالــة، إال ان ذلــك الرقــم 
ــاء  ــة اثن ــة 341 حال ــو البالغ ــة مبســتويات منتصــف يولي ــر مقارن ــد أقــل بكثي يع

ذروة تفشــي ســاللة دلتــا املتحــورة.

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

املصدر: وزارة الصحة

وعلــى الصعيــد السياســي، شــهد الربــع األخيــر مــن عــام 2021 اختتــام احلــوار 
الوطنــي برعايــة اميريــة، والــذي أثمــر عــن العفــو عــن العديــد مــن املعارضــني، 
وعــودة دور االنعقــاد التشــريعي بعــد العطلــة الصيفيــة ملجلــس األمــة، وحتــركات 
لتشــكيل حكومــة جديــدة، وانتشــار أجــواء أكثــر تفــاؤال بصفــة عامــة. وقــد 
ضمــت احلكومــة اجلديــدة، برئاســة رئيــس الــوزراء الشــيخ صبــاح اخلالــد 
ــس األمــة اجلــدد. وتنعقــد اآلمــال أن  ــواب مــن أعضــاء مجل ــة ن ــاح، ثالث الصب
يشــهد عــام 2022 حتســن العالقــة بــني الســلطتني التنفيذيــة والتشــريعية وأن 
ــى األرجــح ســيأتي  يســودها أجــواء مــن التوافــق والســعي للمضــي قدمــاً. وعل
االختبــار األول لذلــك التوافــق قبــل منتصــف العــام احلالــي عنــد مناقشــة 
قانــون الديــن العــام اجلديــد ومســودة ميزانيــة الســنة املاليــة 2023/2022، 
والتــي تتضمــن تقليصــاً للنفقــات. كمــا تــزال اإلصالحــات االقتصاديــة واملاليــة 
الكبــرى فــي صــدارة األولويــات، حتــى فــي الوقــت الــذي أدى فيــه ارتفــاع أســعار 

النفــط إلــى احلــد مــن اختناقــات الســيولة.

أسعار النفط ترتفع إلى مستويات 2014 في ظل تشديد أوضاع السوق

أنهــت أســعار النفــط عــام 2021 مبكاســب جتــاوزت 50٪، بوصــول ســعر مزيــج 
خــام برنــت إلــى مســتوى 78 دوالراً للبرميــل بنهايــة شــهر ديســمبر، بينمــا تتجــه 
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أبرز النقاط
استمرار تعافي القطاع غير النفطي في الربع الرابع من عام 2021 بدعم من حتسن نشاط القطاع االستهالكي والعقاري وسوق األسهم.

حتســن نشــاط القطــاع النفطــي وســط تخفيــف األوبــك قيــود خفــض اإلنتــاج، فــي حــني ســاهم تشــديد اساســيات الســوق فــي صعــود أســعار النفــط 
إلــى اعلــى مســتوياتها فــي 7 ســنوات.

ارتفــاع أســعار النفــط أدى إلــى حتســن أداء املاليــة العامــة ممــا ســاهم فــي تقليــص عجــز املوازنــة خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن العــام املالــي إلــى 
0.7 مليــار دينــار )2.1% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي(.

ارتفــاع عــدد املواطنــني العاملــني فــي اجلهــات احلكوميــة بنســبة 5.4% علــى أســاس ســنوي إلــى 308.2 ألــف موظــف فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021، 
وتقلــص معــدالت التوظيــف فــي القطــاع اخلــاص بنســبة 2.5% علــى أســاس ســنوي إلــى 52.8 ألــف.

تشكيل حكومة جديدة في العام اجلديد يجدد آمال حتسني العالقات مع مجلس األمة ودفع أجندة اإلصالح نحو التقدم.
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إجمالي عدد الحاالت في العناية المركزة
عدد اإلصابات اليومية (الجانب األيسر)



لتعويــض كافــة اخلســائر الناجمــة عــن تفشــي ســاللة أوميكــرون املتحــورة منــذ 
نوفمبــر املاضــي )الرســم البيانــي 2(. واســتمر ارتفــاع األســعار مــع بدايــة العــام 
اجلديــد، إذ جتــاوزت األســعار 90 دوالراً للبرميــل بنهايــة ينايــر ووصلــت ألعلــى 

مســتوياتها علــى مــدار ســبع ســنوات.

الرسم البياني 2: أسعار النفط
)٪ على أساس سنوي(

 

املصدر: Refinitiv، مؤسسة البترول الكويتية

كانت مكاســب النفط مدفوعة إلى حد كبير بأساســيات الســوق األكثر تشــدداً، 
ــا  ــادة انتاجه ــا بزي ــل تعهده ــاء بكام ــا جاهــدة الوف ــك وحلفاؤه إذ حتــاول األوب
الشــهري بواقــع 400 ألــف برميــل يوميــاً )جــاء حجــم اإلنتــاج فــي ديســمبر مــرة 
أخــرى أقــل بنحــو 600 ألــف برميــل يوميــاً عــن املســتويات املســتهدفة(. ويأتــي 
ذلــك وســط تزايــد املخــاوف مــن عــدم كفايــة الطاقــة االحتياطيــة لألوبــك 
ــط  ــن منتجــي النف ــا عــدد محــدود م ــى معظمه ــي يســتحوذ عل ــا، والت وحلفائه
فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لتغطيــة الطلــب العاملــي علــى النفــط خاصــة 
فــي حــال تقطــع اإلمــدادات كمــا حــدث بوتيــرة ســريعة ومتزايــدة خــالل الســتة 
أشــهر املاضيــة فــي نيجيريــا وليبيــا وكازاخســتان وحتــى الواليــات املتحــدة. 
ومــن العوامــل التــي أثــرت علــى النفــط أيضــاً بصــورة مطــردة زيــادة املخاطــر 

اجليوسياســية بعــد التحــركات الروســية علــى احلــدود األوكرانيــة.

مــن جهــة أخــرى، يبــدو أن االقتصــاد العاملــي قــد جنــا من عاصفــة أوميكرون، إذ 
ارتفــع الطلــب علــى النفــط مبقــدار 1.1 مليــون برميــل يوميــاً فــي الربــع الرابــع 
مــن عــام 2021 ليصــل إلــى 99 مليــون برميــل يوميــاً )+5.5 مليــون برميــل يوميــاً 
علــى أســاس ســنوي فــي عــام 2021(، ليقتــرب بذلــك مــن مســتويات مــا قبــل 
اجلائحــة، وفقــاً لوكالــة الطاقــة الدوليــة التــي رفعــت توقعاتهــا لنمــو الطلــب لعــام 
2022 مبقــدار 200 ألــف برميــل يوميــاً إلــى 3.3 مليــون برميــل يوميــاً، لكنهــا 
ــة )بدعــم مــن النفــط الصخــري  ــل جتــاوز اإلمــدادات النفطي تتوقــع فــي املقاب
فــي الواليــات املتحــدة( الطلــب هــذا العــام، مــا يــؤدي إلــى تزايــد املخــزون. 
وبنــاًء علــى توقعــات مماثلــة للطلــب علــى النفــط وتوقعــات زيــادة معــدالت انتــاج 
النفــط مــن خــارج األوبــك، نتوقــع تراجــع أســعار النفــط مــن املســتويات احلاليــة 
لتصــل فــي املتوســط إلــى حوالــي 75 دوالراً للبرميــل فــي عــام 2022، إال انــه 
بالنظــر إلــى القفــزة التــي شــهدتها األســعار مؤخــراً، ال ميكــن اســتبعاد تســجيل 

مزيــد مــن االرتفــاع.

كمــا ارتفــع إنتــاج النفــط اخلــام الكويتــي بوتيــرة مطــردة فــي الربــع الرابــع مــن 
عــام 2021، وبلــغ معــدل الزيــادة الشــهرية نحــو 27 ألــف برميــل يوميــاً ليصــل 
بذلــك متوســط االنتــاج إلــى 2.5 مليــون برميــل يوميــاً فــي ديســمبر مبــا يتســق 
مــع حصــة الكويــت مــن خطــة األوبــك وحلفائهــا لزيــادة اإلنتــاج )الرســم البيانــي 
ــو  ــى ماي ــاج الشــهري بهــذا املعــدل حت ــد اإلنت 3(. ومــن املتوقــع أن يســتمر تزاي
2022، علــى ان يرتفــع بعــد ذلــك خــط األســاس املرجعــي للبــالد مبقــدار 150 
ألــف برميــل يوميــاً ليصــل إلــى 2.96 مليــون برميــل يوميــاً وفقــاً التفاقيــة 
األوبــك وحلفائهــا اعتبــاراً مــن يوليــو 2021. وتتوقــع األوبــك وحلفاؤهــا أنــه 
مــن املمكــن اســتعادة 9.7 مليــون برميــل يوميــاً أو نحــو ذلــك مــن إنتــاج النفــط 
اخلــام بحلــول ســبتمبر مــن هــذا العــام تقريبــاً والــذي مت ســحبه مــن األســواق 

فــي مايــو 2020.

الرسم البياني 3: إنتاج النفط لدولة الكويت          
)مليون برميل يوميا(

 

املصدر: OPEC، MEES، تقديرات بنك الكويت الوطني

ارتفاع التضخم بسبب قوة الطلب وتكاليف التعليم

واصــل تضخــم أســعار املســتهلكني ارتفاعــه خــالل الربــع الرابع مــن العام، 
إذ وصــل معــدل التضخــم إلــى 4.3٪ علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر، 
فــي حــني ارتفــع معــدل التضخــم األساســي )الــذي يســتثني أســعار املــواد 

الغذائيــة والســكن( مبعــدل أعلــى إلــى 4.6٪ )الرســم البيانــي 4(.

واتســع نطــاق ارتفاعــات األســعار بصفــة عامــة وشــمل كافــة القطاعــات، 
ــة  ــى أســاس ســنوي( واألغذي ــم )+19٪ عل وقــد ســجلت قطاعــات التعلي
واملشــروبات )+7.2٪( واملالبــس واألحذيــة )+5.7٪( أعلــى مســتويات 

النمــو.

ورغــم تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة إال أنهــا لــم تقــارب بعــد مســتويات 
الــذروة، فــي حــني تعــود ارتفاعــات األســعار بقطــاع التعليــم إلــى الزيــادة 
عــودة  مــع   2021 ســبتمبر  فــي  الدراســية  الرســوم  فــي  االســتثنائية 
الطــالب إلــى املــدارس. كمــا شــهد شــهر ســبتمبر ارتفــاع مؤشــر إيجــارات 
الوحــدات الســكنية للمــرة األولــى منــذ مايــو 2019. وارتفعــت اخلدمــات 
الســكنية بنســبة 2.3٪ علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر. وبصفــة عامــة، 
وصــل معــدل التضخــم خــالل عــام 2021 إلــى 3.4٪ ومــن املتوقــع أن 
يتباطــأ إلــى نحــو 3.0٪ فــي عــام 2022 مــع توقعــات بتباطــؤ منــو اإلنفــاق 

االســتهالكي وتأثيــرات ســنة األســاس.

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

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء
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اإلنفاق االستهالكي يواصل منوه القوي

ــاً  ــي )وفق ــار كويت ــار دين ــاق 2.8 ملي ــاق االســتهالكي، مت إنف ــد اإلنف ــى صعي وعل
لبيانــات كــي نــت( فــي ديســمبر )+ 30٪ علــى أســاس ســنوي(، ممــا رفــع إجمالــي 
اإلنفــاق فــي عــام 2021 إلــى 28.2 مليــار دينــار كويتــي، بزيــادة قدرهــا 37٪ عــن 
العــام الســابق )الرســم البيانــي 5(. وبالنظــر إلــى عــام 2022، ســيكون من الصعب 
احلفــاظ علــى هــذا املعــدل املرتفــع لنمــو اإلنفــاق، لــذا نتوقــع تباطــؤ وتيــرة النمــو 

إلــى حــد مــا، نظــراً الرتفــاع اإلنفــاق خــالل فتــرة املقارنــة فــي عــام 2021.

الرسم البياني 5: إنفاق املستهلك

المصدر: كي نت 

تراجــع املبيعــات العقاريــة فــي الربــع الرابــع مــن 2021 الــذي كان عامــًا 
قياســيًا

حقــق قطــاع العقــارات أداًء قويــاً فــي عــام 2021، إذ ارتفــع إجمالــي املبيعــات 
دينــار كويتــي، متجــاوزاً  إلــى 3.7 مليــار  65٪ علــى أســاس ســنوي  بنســبة 
مســتويات مــا قبــل اجلائحــة. إال ان بعــض املؤشــرات دّلــت علــى تباطــؤ وتيــرة 
النمــو مــع اقتــراب نهايــة العــام، إذ تراجعــت القيمــة اإلجمالية ملبيعــات العقارات 
فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2021 لتصــل إلــى 816 مليــون دينــار )-25٪ علــى 
أســاس ربــع ســنوي، + 3٪ علــى أســاس ســنوي( فيمــا يعــزى فــي الغالــب إلــى قلــة 
صفقــات القطــاع الســكني خــالل تلــك الفتــرة )-39٪ علــى أســاس ربــع ســنوي، 
-20٪ علــى أســاس ســنوي( )الرســم البيانــي 6(. فــي املقابــل، ارتفعــت مبيعــات 
القطــاع االســتثماري فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021 )+ 5٪ علــى أســاس ربــع 
ســنوي، + 20٪ علــى أســاس ســنوي(. إال ان نشــاط القطــاع التجــاري بقــي دون 
مســتويات مــا قبــل اجلائحــة فــي ظــل انخفــاض املبيعــات 59٪ علــى أســاس 

ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021.

الرسم البياني 6: مبيعات العقارات
)مليون دينار كويتي(

املصدر: وزارة العدل

وبصفــة عامــة، يواصــل ســوق العقــارات اجتاهــه الصعــودي، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بارتفــاع تقييمــات العقــارات الســكنية ممــا يزيــد مــن تكلفتهــا علــى 
ــة  ــة العام ــة الهيئ املشــترين. ونالحــظ أن املشــاريع الســكنية حتــت رعاي
للرعايــة الســكنية قــد انتعشــت مؤخــراً، هــذا إلــى جانــب زيــادة تخصيــص 
ــادة فــي  ــك الزي ــرر أن تســاهم تل ــة. ومــن املق ــة للهيئ األراضــي احلكومي
ــو  ــى ل ــي املســتقبل، حت ــة الســكن ف ــف مــن أزم ــة األســعار والتخفي تهدئ
ــة  ــل املؤسســة العام ــت، ممــا سيســمح بتعام ــر بعــض الوق اســتغرق األم
ــي  ــات املتراكمــة )حوال ــل مــن الطلب ــة الســكنية مــع احلجــم الهائ للرعاي
90،000(. كمــا يتوقــع أن يشــهد هــذا العــام إقــرار مشــروع قانــون الرهــن 
العقــاري فــي حالــة اســتمرار العالقــات اجليــدة بــني احلكومــة والبرملــان 
والقائمــة علــى أســس بنــاءة. كمــا أقــر مجلــس األمــة مؤخــراً زيــادة رأس 
مــال بنــك االئتمــان الكويتــي مببلــغ 300 مليــون دينــار كويتــي للمســاعدة 
فــي تخفيــف قيــود الســيولة، وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه أن يواصــل 

تعزيــز الطلــب القــوي للقطــاع الســكني.

الربــع  املشــاريع خــالل  اســناد  فــي  املشــاريع يشــهد منــوًا هامشــيًا  ســوق 
العــام األخيــر مــن 

تســارعت وتيــرة أنشــطة املشــاريع فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021، إذ 
ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة للمشــاريع التــي مت اســنادها إلــى 556 مليــون 
دينــار )+279٪ علــى أســاس ســنوي( مقابــل 152 مليــون دينــار فــي الربــع 
ــة رئيســية  ــك بصف ــود الفضــل فــي ذل ــي 7(. ويع الســابق )الرســم البيان
إلــى قطــاع النفــط والغــاز، إذ مت خــالل الربــع إســناد مشــروع مرافــق 
إنتــاج الغــاز اجلوراســي الوحدتــني رقــم JPF4 وJPF5 التابعــة لشــركة 
نفــط الكويــت بقيمــة 246 مليــون دينــار. وبالنســبة لعــام 2021 بالكامــل، 
فقــد ارتفــع إجمالــي قيمــة العقــود التــي مت إســنادها بنســبة 13٪ ليصــل 
إلــى 1.5 مليــار دينــار. ومــا يــزال هــذا الرقــم أقــل مــن التوقعــات الســابقة 
التــي اشــارت إلــى اســناد مشــاريع بقيمــة 2.4 مليــار دينــار لهــذا العــام، 
ــل  ــدار 5 ســنوات قب ــى م ــر مــن املتوســط الســنوي عل ــل بكثي ــك أق وكذل
تفشــي اجلائحــة والبالــغ 3.7 مليــار دينــار، وهــو مــا يعكــس تأخيــر 
الرأســمالي، وقيــود سلســلة  العطــاءات احلكوميــة، وتقليــص اإلنفــاق 

التوريــد الناجمــة عــن اجلائحــة.

الرسم البياني 7: إسناد املشاريع في الكويت
)مليون دينار كويتي(

املصدر: ميد )2 فبراير 2022(

وبالنســبة لعــام 2022، تتوقــع مجلــة MEED ارتفــاع قيمــة املشــاريع 
التــي ســيتم اســنادها إلــى حوالــي 3.0 مليــار دينــار يتركــز معظمهــا 
فــي قطــاع النقــل. ومــع ارتفــاع أســعار النفــط والتــزام احلكومــة بتنفيــذ 
مشــاريعها االســتراتيجية لتحقيــق رؤيــة 2035، مــن املتوقــع ان نشــهد 
تســارع فــي وتيــرة أنشــطة املشــاريع خــالل العــام احلالــي، وإن كان نقــص 
العمالــة وقلــة املــواد األوليــة الناجمــة عــن اجلائحــة والتــي لــم حتــل 
جذريــاً بعــد، قــد تؤثــر ســلباً علــى األنشــطة االجماليــة مبــا ال يرقــى إلــى 

ــات. مســتوى التوقع
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القطاع احلكومي يقود منو سوق العمل الكويتي

ــى 398،615  ارتفــع عــدد املوظفــني الكويتيــني مبقــدار 4،733 ليصــل إل
فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021 )+ 3.9٪ علــى أســاس ســنوي( وفقــاً 
للبيانــات الصــادرة عــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة )الرســم 
البيانــي 8(. وقــد اســتقطب القطــاع احلكومــي 4،708 موظفــاً، أو مــا 
يعــادل نحــو 99.5٪ مــن التعيينــات اجلديــدة، ليصــل إجمالــي عــدد 
املوظفــني فــي القطــاع العــام ألكثــر مــن 308 ألــف موظــف )5.4٪، علــى 

أســاس ســنوي(، فــي حــني كان نصيــب قطــاع النفــط 298 موظفــاً. 

مــن جهــة أخــرى، اســتمر اســتنزاف القطــاع اخلــاص وان كان بوتيــرة 
معتدلــة، بخســارة صافيــة قدرهــا 278 مــن املوظفــني الكويتيــني بشــكل 
ربعــي ليصــل العــدد إلــى 52،776 )-1،368 موظــف علــى أســاس ســنوي، 
 .2021 مــن  الثالــث  الربــع  بنهايــة  ســنوي(  أســاس  علــى   ٪2.5- أو 
وتســارعت وتيــرة هــذا االجتــاه املتمثــل فــي تراجــع وظائــف القطــاع 
اخلــاص كنســبة مــن املعــدل اإلجمالــي مــن 18.6٪ فــي الربــع الثانــي مــن 
عــام 2014 إلــى 13.2٪ فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021 – علــى خلفيــة 
اجلائحــة التــي تســببت فــي إغــالق العديــد مــن الشــركات أو تســريح 
املوظفــني أو خفــض الرواتــب، ممــا أثــر علــى كل مــن عــدد فــرص العمــل 
املتاحــة وجاذبيــة القطــاع اخلــاص. فــي املقابــل، كان ينظــر إلــى القطــاع 

ــاً. ــاره مســتقراً وآمن العــام باعتب

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

املصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2021 

انخفاض العجز املالي على خلفية ارتفاع أسعار النفط

يبــدو أن املاليــة العامــة فــي الكويــت فــي طريقهــا لتحقيــق حتســن ملحوظ 
فــي الســنة املاليــة احلاليــة )2022/2021(، إذ كشــفت بيانــات وزارة 
املاليــة لألشــهر التســعة األولــى مــن العــام )مــن أبريــل إلــى ديســمبر( 
عــن تقلــص العجــز إلــى 0.7 مليــار دينــار )2.1٪ مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي(، فيمــا يعتبــر تطــوراً ايجابيــاً مقارنــة بالعجــز البالــغ 5.4 
مليــار دينــار املســجل خــالل الفتــرة املماثلــة مــن العــام املالــي الســابق 

)الرســم البيانــي 9(.

ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى زيــادة العائــدات النفطيــة مبــا يقــارب 
الضعــف لتصــل إلــى 11.5 مليــار دينــار )+ 96٪ علــى أســاس ســنوي(، 
ــى أســاس ســنوي لتصــل  ــاع أســعار النفــط )+95٪ عل ــة ارتف ــى خلفي عل
ــاج )+4.5٪ ليصــل  ــادة االنت ــل( وزي ــى 74 دوالراً للبرمي فــي املتوســط إل
فــي املتوســط إلــى 2.4 مليــون برميــل يوميــاً(. كمــا ارتفعــت اإليــرادات 
ــار  ــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 1.5 ملي غيــر النفطيــة بنســبة 45٪ عل
دينــار، وذلــك باإلضافــة إلــى ســداد العــراق تعويضــات حــرب اخلليــج 
بقيمــة 500 مليــون دينــار، والتــي مت اســتالم آخــر دفعــة منهــا بقيمــة 629 

ــر 2022. ــون دوالر فــي 13 يناي ملي
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وعلــى صعيــد اإلنفــاق، ارتفــع إجمالــي النفقــات خــالل فتــرة التســعة 
أشــهر بنســبة 11.1٪ علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى 13.7 مليــار دينــار 
كويتــي، مدفوعــة بزيــادة اإلنفــاق علــى املرتبــات )+40٪ علــى أســاس 
كمــا  والســلع واخلدمــات )+٪14.9(.  والدعــوم )+٪16.7(،  ســنوي(، 
ارتفــع اإلنفــاق الرأســمالي بشــكل ملحــوظ مقارنــة بقاعــدة األســاس 
املتدنيــة بصفــة خاصــة العــام املاضــي، إذ ارتفــع بنســبة 22٪ علــى أســاس 
ســنوي ليصــل إلــى 1.1 مليــار دينــار فيمــا لــم يتــم إنفــاق ســوى ٪40 
ــراب  ــة، ومــع اقت فقــط مــن مخصصــات اإلنفــاق الرأســمالي فــي املوازن
نهايــة الســنة املاليــة التــي لــم يتبقــى منهــا ســوى ثالثــة أشــهر فقــط، مــن 
غيــر املرجــح اقتــراب اإلنفــاق مــن املســتوى املســتهدف للعــام بأكملــه فــي 

ــة. املوازن

ــرر أن يصــل العجــز  ــن املق ــر، م ــى االجتاهــات ســالفة الذك واســتناداً إل
ــار، أي مــا يعــادل نحــو  ــه إلــى حوالــي 4.0 مليــار دين املالــي للعــام بأكمل
ــل  ــاًل مقاب ــر حتســناً هائ ــذي يعتب ــي، وال ــي اإلجمال ــاجت احملل 9٪ مــن الن
10.8 مليــار دينــار كويتــي )33٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( املســجلة 
ــزال  ــا ي ــة 2021/2020. إال ان مســتوى هــذا العجــز م فــي الســنة املالي
ــى الرغــم مــن ان ارتفــاع أســعار النفــط قــد ســاهمت فــي  ضخمــاً، وعل
التخفيــف مــن حتديــات متويــل العجــز خــالل الســنة املاليــة احلاليــة، إال 
انــه علــى املــدى الطويــل ســيكون متويــل العجــز مــن األمــور الصعبــة فــي 
ظــل عــدم إقــرار قانــون الديــن العــام اجلديــد أو توافــر ترتيبــات متويليــة 
اليوروبونــد  إلــى ســداد ســندات  ذلــك احلاجــة  مــع  ويتزامــن  بديلــة. 

ــار دوالر واملســتحقة فــي مــارس. الســيادية بقيمــة 3.5 ملي

الرسم البياني 9: وضع املالية العامة

املصدر: وزارة املالية، توقعات بنك الكويت الوطني

كمــا ان عــدم توافــر اســتراتيجية متويــل متوســطة األجــل وخطــة إصــالح 
لتقاريــر وســائل  شــاملة فــي ظــل اســتمرار مخاطــر الســيولة )وفقــاً 
اإلعــالم، بلــغ صافــي األصــول لصنــدوق االحتياطــي العــام حوالــي 5.6 
ــي  ــار كمــا فــي مــارس 2021( دفــع وكاالت التصنيــف االئتمان ــار دين ملي
ــة  ــام وكال ــا قي ــت. وكان أحدثه ــات الســيادية للكوي ــى خفــض التصنيف إل
ــى AA- )بنظــرة مســتقبلية  ــا درجــة واحــدة إل فيتــش بخفــض تصنيفه

ــة. ــر درجــة اســتثمارية قوي ــت تعتب ــا زال ــت م مســتقرة(، وإن كان

وكشــف مشــروع موازنــة الســنة املاليــة املقبلــة )2023/2022( الــذي 
اصدرتــه وزارة املاليــة مؤخــراً عــن اجلهــود املبذولــة للحــد مــن النفقــات، 
مــع خفــض تقديــري للمصروفــات بنســبة 5٪ تقريبــاً مقارنــة باملوازنــة 
الســابقة، ليصــل بذلــك إجمالــي النفقــات إلــى 21.9 مليــار دينــار كويتــي. 
ومــا تــزال املرتبــات والدعــوم تشــكل 75٪ مــن إجمالــي املصروفــات. وفــي 
ظــل توقعــات أن تبلــغ اإليــرادات النفطيــة 16.7 مليــار دينــار كويتــي )+ 
83٪( بســعر نفــط تقديــري عنــد مســتوى 65 دوالراً للبرميــل ووصــول 
اإلنتــاج إلــى 2.7 مليــون برميــل يوميــاً، تشــير مســودة املوازنــة إلــى تقلــص 
ــاجت  ــي 6.5٪ مــن الن ــي )حوال ــار كويت ــار دين ــى 3.1 ملي ــي إل العجــز املال
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تقديرات



احمللــي اإلجمالــي(. وتشــير توقعاتنــا، التــي تســتند إلــى وصــول متوســط 
ســعر النفــط إلــى 75 دوالراً للبرميــل، إلــى حتســن مســتويات العجــز 
لتصــل إلــى أقــل مــن مليــار دينــار كويتــي )1.8٪ مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي( فــي الســنة املاليــة 2023/2022. هــذا ولــم يقــم مجلــس االمــة 

بإقــرار مشــروع املوازنــة بعــد.  

منو االئتمان ألعلى مستوياته منذ سبتمبر 2016

شــهدت اجتاهــات االئتمــان احمللــي بعــض التحســن فــي األشــهر القليلــة 
املاضيــة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع معــدل النمــو الســنوي إلــى 6.3٪ بنهايــة 
ديســمبر 2021، فيمــا يعــد أعلــى املســتويات املســجلة منــذ ســبتمبر 
ــي 10(. واســتمر منــو االئتمــان الشــخصي بنســبة  2016 )الرســم البيان
االســتهالكية  للقــروض  مرتفعــة  خلفيــة منــو مبعــدالت  علــى   ٪13.3
)+ 14.8٪( والقــروض الســكنية )+ 13.2٪(. ومــن املتوقــع أن يشــهد 
االئتمــان منــواً معتــدالً فــي عــام 2022، ال ســيما بعــد انتهــاء فتــرة تأجيــل 
ســداد مدفوعــات أقســاط القــروض الشــخصية للمواطنــني الكويتيــني 
ملــدة ســتة أشــهر أواخــر عــام 2021، والتــي ســاهمت فــي تعزيــز حجــم 
االئتمــان الشــخصي فــي امليزانيــات العموميــة للبنــوك. كمــا منــا أيضــاً 
االئتمــان املوجــه لشــراء األوراق املاليــة )+ 9.0٪ علــى أســاس ســنوي(.

فــي  أمــا االئتمــان املقــدم لقطــاع األعمــال والــذي كان أداؤه ضعيفــاً 
2021، فقــد بــدأ بالتعافــي فــي الربــع الرابــع مــن العــام، وســجل فــي 
مــن  بدعــم  أســاس ســنوي  علــى  نســبته ٪1.4  بلغــت  ديســمبر منــواً 
اســتمرار الطلــب علــى االئتمــان فــي قطاعــات الصناعــة )+٪15.8( 
والطاقــة )+14.3٪( وعلــى نطــاق اضيــق، قطــاع العقــارات )+٪1.0(. 
ــل، تراجعــت القــروض املقدمــة لقطاعــات اإلنشــاء )-٪10.2  فــي املقاب
علــى أســاس ســنوي( والتجــارة )-9.3٪(، والتــي متثــل نحــو 21٪ مــن 
إجمالــي االئتمــان املقــدم لقطــاع األعمــال. وبالنظــر إلــى الــدور الكبيــر 
الــذي تلعبــه مناقصــات املشــاريع احلكوميــة فــي تعزيــز قطــاع األعمــال، 
فــإن تســريع وتيــرة املشــاريع ســوف يســاهم فــي حتفيــز الطلــب علــى 
ائتمــان الشــركات. ومــن املتوقــع أن يتزايــد الزخــم فــي عــام 2022 وســط 

ــي. ــاجت احملل ــاع أســعار النفــط ومنــو الن ارتف

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

 Refinitiv / املصدر: بنك الكويت المركزي

وعلــى جانــب املطلوبــات، بقــي منــو ودائــع املقيمــني فــي املنطقــة الســلبية، 
بتراجعهــا فــي ديســمبر بنســبة 1.6٪ علــى أســاس ســنوي. ويعكــس ذلــك 
بصفــة رئيســية انخفــاض ودائــع القطــاع اخلــاص )-0.4٪ علــى أســاس 
ســنوي(. وبالنســبة لهوامــش الفائــدة لــدى البنــوك، يعتبــر تزايــد حصــة 
الودائــع حتــت الطلــب وودائــع االدخــار مقابــل تراجــع الودائــع ألجــل مــن 
األمــور اإليجابيــة. كمــا اســتمر تراجــع الودائــع احلكوميــة فــي ديســمبر، 
يعكــس علــى األرجــح شــح  بنســبة 7.2٪ علــى أســاس ســنوي، ممــا 
ــل  ــراب أســعار النفــط مــن مســتوى 90 دوالراً للبرمي الســيولة. ومــع اقت

فــي الوقــت احلالــي مــن املتوقــع أن تتحســن الســيولة وتنمــو الودائــع.

األسهم تعزز مكاسبها بالربع الرابع وإن كان بوتيرة أقل

ارتفــع مؤشــر الســوق العــام فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021 بنســبة 
2.6٪ علــى أســاس ربــع ســنوي ممــا ســاهم فــي تعزيــز املكاســب الســنوية 
إلــى 27٪، لينهــي بذلــك تــداوالت العــام بالقــرب مــن مســتويات قياســية 
)الرســم البيانــي ربــع ســنوي(، فــي ظــل تزايــد اهتمــام املســتثمرين بأســهم 
الشــركات الصغيــرة ذات التقييمــات املنخفضــة نســبياً. وعلــى الصعيــد 
مكاســب  االســتهالكية  اخلدمــات  قطــاع  مؤشــر  ســجل  القطاعــي، 
اســتثنائية بارتفــاع 20٪ علــى أســاس ربــع ســنوي، تبعــه كل مــن مؤشــري 
قطــاع اخلدمــات املاليــة )+8٪( وقطــاع التأمــني )+6٪(. وارتفعــت القيمــة 
الســوقية لتصــل إلــى 41.2 مليــار دينــار، وكانــت مســتويات الســيولة 
قويــة، إذ بلــغ متوســط قيمــة التــداوالت اليوميــة 59 مليــون دينــار خــالل 
هــذا الربــع، ممــا يعــد أعلــى املســتويات املســجلة منــذ عــام. وســاهم 
ارتفــاع أســعار الطاقــة العامليــة نتيجــة املخاطــر اجليوسياســية املرتبطــة 
باألزمــة الروســية األوكرانيــة والتــي بــدأت فــي التصاعــد مــع بدايــة العــام 

اجلديــد فــي تعزيــز أداء األســهم الكويتيــة )واإلقليميــة(.

باملخــاوف  تأثــرت  والتــي  الدوليــة،  األســواق  ألداء مؤشــرات  وخالفــاً 
الفيدرالــي  االحتياطــي  ملجلــس  النقديــة  السياســة  بتشــديد  املتعلقــة 
األمريكــي، ســجلت األســواق اإلقليميــة مزيــداً مــن املكاســب الشــهرية فــي 
ينايــر. وأنهــى مؤشــر الســوق العــام فــي بورصــة الكويــت تــداوالت شــهر 
ينايــر مرتفعــاً بنســبة 4.4٪ علــى أســاس شــهري. ومســتقباًل، مــن املتوقــع 
أن تســاهم عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ارتفــاع أســعار النفــط، وتعافــي 
ــة. إال ان  ــاح الشــركات فــي دعــم األســهم احمللي االقتصــاد، وحتســن أرب
تزايــد حــاالت اإلصابــة بأوميكــرون علــى املســتوى احمللــي واســتمرار 
معــدالت  الرتفــاع  نتيجــة  العاملــي  املســتوى  علــى  الســلبية  املعنويــات 
التضخــم وتشــديد بنــك االحتياطــي الفيدرالــي للسياســة النقديــة تعتبــر 

مــن األمــور التــي يتعــني مراقبتهــا.

الرسم البياني 11: مؤشر بورصة الكويت العام

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

20152016201720182019202020212022

)مليار دينار(
34.533.536.641.741.332.444.148.6الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

14.912.815.419.818.911.219.421.1النفطي

19.620.721.221.922.421.324.727.5غير النفطي

)نسبة التغّير(
8.90.97.0-0.6-5.32.4-0.63.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.09.8-8.9-1.0-10.42.4-0.73.3-النفطي

8.83.33.8-0.1-2.43.81.52.5غير النفطي

…8.52.93.14.24.33.56.3االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 

…0.5-1.22.7-1.73.63.83.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(

3.73.51.50.61.12.13.43.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

3.12.41.10.41.53.03.71.2التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
1.8-9.0-33.2-9.5-3.1-8.9-13.8-13.3-امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

39.639.143.749.341.632.441.343.1اإليرادات

35.134.939.044.237.227.136.438.5النفطية

4.54.24.75.14.55.34.94.6غير النفطية

52.952.852.652.451.165.650.344.9املصروفات

4.04.04.40.00.00.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة

1.8-9.0-33.2-9.5-3.1-13.2-17.7-17.3-امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

…12.413.412.911.311.832.926.2الدخل االستثماري*

4.618.619.013.99.910.74.86.2الدين العام

4.68.014.424.521.126.128.6-3.5ميزان احلساب اجلاري

24.417.621.329.725.914.626.628.6ميزان السلع

47.541.945.752.247.537.847.548.7 الصادرات

23.224.324.422.521.623.220.920.1 الواردات

6.7-7.7-9.7-13.1-17.8-16.7-18.1-17.4-صافي اخلدمات

11.111.515.613.326.232.819.318.2صافي الدخل االستثماري

11.6-12.5-16.6-14.6-10.7-12.2-15.6-14.5-حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

…0.3010.3020.3030.3020.3040.3070.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(

…2.252.502.753.002.751.501.50سعر فائدة البنك املركزي

4839516964416475سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

2.862.952.702.742.682.442.412.65إنتاج 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(
2019 

ديسمبر    
2020

أغسطس
2021

سبتمبر
2021

أكتوبر
2021

نوفمبر
2021

ديسمبر
2021

يناير
2021

…38.439.841.241.641.742.142.3االئتمان
…4.33.53.84.04.45.26.3النمو )٪النمو السنوي(

…38.139.139.238.938.939.239.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
…0.5-1.2-2.9--2.9-1.22.72.5-النمو )٪النمو السنوي(

…1.53.02.94.13.83.94.3التضخم )٪النمو السنوي(
…3.02.72.64.94.64.84.6باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

…5.025.921.722.824.428.030.0االنفاق اإلستهالكي )٪النمو السنوي(

…10599103107110105102ثقة املستهلك )مؤشر اراء(

6649717583817586سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

6,2825,5466,7876,8657,1086,7907,0437,350البورصة - املؤشر الوزني

4.53.74.4-4.51.63.21.13.5النمو )٪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 الثاني

2020
الربع الثالث

2020
الربع الرابع  

2020
الربع األول

2021
الربع الثاني

 2021

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

……14.5-14.8-7.6-2.1-9.34.0-النفطي

……7.4-4.8-16.8-0.72.40.6غير النفطي

…1.21.81.94.22.43.51.6ميزان احلساب اجلاري

…4.75.44.72.03.13.24.1الصادرات

…2.42.32.31.71.92.02.2الواردات
املصدر:  اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

* هنالك قطع في السلسلة الزمنية 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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Telex:	22043-22451	NATBANK
www.nbk.com

البحرين
  بنك   الكويت   الوطني

GB	Corp	Tower,	Block	346
Road 4626, Building 1411 

P.O.Box 5290
  Manama Kingdom of Bahrain

Tel:	+973	17	155	555
Fax:	+973	17	104	860

األردن
  بنك   الكويت   الوطني

 الفرع   الرئيسي
Al Hajj Abdul Rahim Street Hijazi 

Plaza, Building # 70
 P.O Box 941297

Amman 11194, Jordan
Tel:	+962	6	580	0400
Fax:	+962	6	580	0441

  المملكة   العربية   السعودية 
  بنك   الكويت   الوطني

Al Khalidiah District, 
Al Mukmal Tower, Jeddah 

P.O	Box:	15385	Jeddah	21444
Kingdom of Saudi Arabia

Tel:	+966	2	603	6300
Fax:	+966	2	603	6318

لبنان
بنك   الكويت   الوطني 

 الفرع   الرئيسي 
BAC Building

Justinien Street
P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh
1107	2200	Beirut,	Lebanon

Tel: +961 1 759700
Fax:	+961	1	747866

العراق
  بنك   االئتمان   العراقي

Street	9,	Building	187
Sadoon Street, District 102

P.O.	Box	3420
Baghdad,	Iraq

				Tel:	+964	1	7182198/7191944	
+964	1	7188406/7171673

Fax: +964 1 7170156

مصر
   البنك   الوطني   المصري  

Plot 155, City Center, First Sector 
5th Settlement, New
P.O	Box	229,	11835

 Cairo, Egypt
Tel:	+	20	2	26149300
Fax:	+	20	2	26133978

  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

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


