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أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1التجارة الخارجية
شهدت التجارة الخارجية ،حسب اإلحصاءات األخيرة لإلدارة المركزية لإلحصاء ،تحسنا في الربع
الرابع من عام  ،2020على أساس ربع سنوي .حيث بلغ معدل نمو الصادرات في الربع الثاني
سن في الربع الثالث ليصل المعدل إلى ( ،)%58+وفي الربع الرابع إلى
( ،)%51-إالّ أنه بدأ بالتح ّ
( .)%1+أما على مستوى الواردات فقد بلغ معدل النمو ،في الربع الثاني حوالي ( ،)%16-إالّ أنه
سن إالّ أن
سن في الربع الثالث ليصل إلى ( ،)%8+ومن ثم إلى ( .)%14+ورغم هذا التح ّ
بدأ بالتح ّ
الصادرات ،والواردات ،والرصيد التجاري (الصادرات – الواردات) لم يصل في الربع الرابع من
عام  2020إلى مستواه السائد في الربع الرابع من عام .2019
أما على مستوى الصادرات حسب التصنيف االقتصادي (سلع رأسمالية ،ووسيطة ،واستهالكية)،
وعلى أساس ربع سنة ،فقد أظهرت معدالت النمو تحسنا تدريجيا .فبعد أن انخفض معدل النمو
ليصل إلى ( )%51-في الربع الثاني من عام  ،2020ارتفع إلى حوالي ( )%58+في الربع
الثالث ،وإلى ( )%1+في الربع الرابع .مع سلوك الواردات لنفس االتجاه .أما على مستوى
المكونات االقتصادية للصادرات فقد كان أكبر هبوط بمعدل النمو في الصادرات النفطية في الربع
الثاني ( ،)%51-يليه السلع المعاد تصديرها ( ،)%48-ثم الصادرات غير النفطية (.)%45-
إالّ أن معدالت النمو السالبة ،أعاله ،بدأت بالتحول إلى معدالت موجبة ،بعد العودة التدريجية للحياة
االقتصادية منذ الربع الثالث من عام  ،2020حيث شهدت جميع مكونات الصادرات ،النفطية،
وغير النفطية ،والمعاد تصديرها ،نموا موجبا .مع تقلّب معدل نمو رصيد الحساب التجاري خالل
الثالث أرباع األخيرة من عام  .2020ويوضح الشكل ( )1تطور هذه المعدالت.
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شكل ( :)1معدل نمو الصادرات بأنواعها ،والواردات ،والرصيد التجاري
على أساس ربع سنوي ()%

ومن ناحية نمو الصادرات ،حسب التصنيف االقتصادي ،فقد شهدت معدالت نمو الصادرات
الرأسمالية ،والوسيطة ،واالستهالكية ،معدال سالبا في الربع الثاني  .2021إالّ أن هذه المعدالت
تحولت ،وكجميع السلع ،إلى موجبة في الربع الثالث من نفس العام .مع استمرار النمو الموجب ،في
ّ
الربع الرابع ،في حالة السلع الرأسمالية ،والوسيطة ،مع معدل نمو سالب لصادرات السلع
االستهالكية .ويوضح الشكل ( )2تطور هذه المعدالت لألرباع الثالث األولى من عام .2020
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شكل ( :)2معدل نمو الصادرات ،حسب التصنيف االقتصادي
على أساس ربع سنوي ()%

أما في حالة الواردات ،حسب التصنيف االقتصادي ،فقد شهدت جميعها نموا سالبا في الربع الثاني
عام  ،2020مع معدل نمو موجب لكافة هذه السلع في الربع الثالث ،والرابع من نفس العام ،وكما
هو واضح في الشكل ( )3أدناه.
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شكل ( :)3معدل نمو الواردات ،حسب التصنيف االقتصادي
على أساس ربع سنوي ()%

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للواردات فقد تربّعت الصين على المرتبة األولى كأكبر شريك
تجاري غير نفطي ،ثم اإلمارات ،ثم الواليات المتحدة ،ثم السعودية ،ثم الهند ،سواء في الربع الرابع
من عام  2019أو الربع المناظر عام  .2020وتمثل واردات الكويت من هذه الدول الخمس
حوالي ( )%50من إجمالي وارداتها.
سن أسعار النفط ،والتي وصل
سن في الصادرات الكويتية ،وذلك في ظل تح ّ
عموما ،فإن هناك تح ّ
معدلها حاليا إلى حوالي ( )60دوالر /برميل ،مقارنة مع معدل بلغ حوالي ( )40دوالر /برميل عام
 .2020ويعتمد حجم التجارة (الصادرات  +الواردات) على سلوك جائحة كورونا ،سواء في
الكويت ،أو في بلدان الشراكة التجارية ،ومدى انتشار حملة التطعيم ضد الفيروس .كما يعتمد حجم
التجارة على سلوك "سعر الصرف الحقيقي الفعّال" للدينار الكويتي مقابل عمالت الشركاء
التجاريين.
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 2.1إسناد المشروعات :الربع األول 2021
وفقا لمجلة "ميد  "MEEDعدد منتصف إبريل  ،2021وصلت قيمة إسناد المشروعات في الربع
المذكور إلى حوالي ( )257مليون دينار ،وبارتفاع بلغ حوالي ( )%100عن الربع األول من عام
( 2020إالّ أن هذا المبلغ الزال أقل مما كان متوقعا والبالغ  1.4مليار دينار للربع األول من العام
الجاري) .ويعود السبب في تدني قيمة المنفّذ عن المتوقع إلى التطورات االقتصادية والصحية
الجارية.
ويحوز قطاع التشييد على أكبر حصة من إسناد المشروعات في الربع األول من العام الجاري (92
مليون دينار) ،وتتركز أساسا في مشروع مؤسسة الرعاية السكنية في مدينة صباح األحمد السكنية.
علما بأن نصف المشروعات المخطط إسنادها ،خالل عام  2021تقع تحت قطاع التشييد (شاملة
مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص وبلدية الكويت المتعلقة بالمدن العمالية 149 :مليون
دينار) .ويوضح الجدول ( )1إرساء المشروعات ،خالل الربع األول  ،2021حسب القطاع ،وقيمة
المشروع.
جدول ( :)1ترسية المشروعات في الربع األول 2021
حسب القطاع والقيمة
القطاع
التشييد

النقل

طاقة

غاز

المشروع
صباح األحمد ،مجمع سكني.

القيمة (مليون دينار)
75

حصة المبارك :العقارات المتحدة.

16.5

وزارة األشغال :شارع دمشق ،وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز.

77.5

مجموعة التمدين :مبنى موقف سيارات.

6.6

وزارة الكهرباء والماء :محطة فرعية ،مستشفى الصباح.

16.8

وزارة الكهرباء والماء :خطوط علوية  400كيلو فولت.

15.9

وزارة الكهرباء والماء :خطوط التغذية لمحطة الخيران.

7.8

شركة نفط الكويت :مرافق اإلنتاج الجوراسي  4و5

41.1

المصدر 14 ،MEED :إبريل .2021
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أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي إلسناد المشروعات فقد استحوذ قطاع النقل على ثاني أكبر حصة،
في الربع األول من العام الجاري ( 84مليون دينار) ،فتركزه أساسا في مشروعات وزارة األشغال
العام ( 78مليون دينار) .علما بأن قيمة إسناد المشروعات المتوقعة في قطاع التشييد في الربعين
الثاني والثالث من عام  ،2021تصل إلى حوالي مليار دينار (ومن أهم هذه المشروعات تلك
الخاص بمدينة صباح األحمد ،المؤسسة العامة للرعاية السكنية).
 3.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل أعلى سعر صرف للدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل شهر أبريل  ،2021إلى
( )302.8فلس .في حين وصل السعر أول الشهر إلى ( )302.2فلس ،وآخر الشهر إلى ()301.2
فلس ،أي بانخفاض بنسبة ( .)%0.39-ويوضح الشكل ( )4سلوك السعر خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)4تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
أبريل 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

أما سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد وصل إلى أقصى سعر ،خالل أبريل ،وهو
( )365.053فلس .ووصل أول الشهر إلى ( )355.508فلس ،وآخر الشهر ( )365.053فلس،
وبمعدل ارتفاع بلغ ( .)%2.6+ويوضح الشكل ( )5اتجاه السعر خالل شهر أبريل.
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شكل ( :)5تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
أبريل 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

أما سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني فقد وصل إلى أعلى سعر ،خالل أبريل،
وهو ( )419.985فلس .مع وصول السعر أول الشهر إلى ( )418.018فلس ،وآخر الشهر إلى
( )419.985فلس ،وبمعدل ارتفاع بلغ ( .)%0.47+ويوضح الشكل ( )6تغيرات سعر الصرف
خالل الشهر المذكور.
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شكل ( :)6تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
أبريل 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

 4.1سوق األوراق المالية
اتسم شهر أبريل  2021بانتعاش واضح للبورصة بسبب االرتفاع الملحوظ في التداول وعمليات
الشراء (بفعل انتعاش األسواق العالمية ،والنتائج المشجعة المعلنة ألداء الشركات المدرجة ،وبسبب
صفقة شركة اجيلتي الملياردية) .وبذلك أصبحت البورصة الكويتية ،خالل الشهر المذكور ،أول
بورصة خليجية في مجال المكاسب السوقية التي وصلت إلى حوالي مليار دينار ،مع ارتفاع للقيمة
الرأسمالية ،في آخر الشهر ،بنسبة بلغت حوالي ( ،)%2.9وبقيمة ( )34.2مليار دينار.
وبناء على هذه التطورات اإليجابية ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق األولي بنهاية شهر أبريل
لتصل إلى ( )25.9مليار دينار ،وبارتفاع بلغ حوالي ( )77مليون عن شهر مارس السابق.
ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي إلى ( )8.29مليار في أبريل ،وبارتفاع بلغ حوالي ()18
مليون عن شهر مارس السابق.
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وبلغ معدل نمو مؤشر السوق األولي ،نهاية شهر أبريل ،حوالي ( ،)%4.72+أما نمو مؤشر
السوق الرئيسي فقد وصل إلى حوالي ( ،)%9.3+وحقق مؤشر السوق العام نموا بلغ حوالي
( .)%5.8+مع تحقيق مؤشر رئيسي  50نموا بلغ حوالي ( .)%8.8+ويوضح الشكل ( )7اتجاه
مؤشرات السوق خالل شهر أبريل .2021
شكل ( :)7تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،أبريل 2021

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

أما على المستوى القطاعي فقد حقق قطاع "التكنولوجيا" المرتبة األولى في نمو المؤشرات ،وبمعدل
نمو بلغ حوالي ( ،)%30.0يليه قطاع "الصناعة" ،وبنمو بلغ حوالي ( ،)%15.6ثم قطاع
"الخدمات المالية" ،في المرتبة الثالثة ،وبنمو بلغ حوالي ( ،)%14.0خالل شهر أبريل .2021
علما بأن هناك عشر قطاعات حققت نموا موجبا ،والبقية (ثالث قطاعات) حققت نموا سالبا.
وحقق قطاع "الخدمات المالية" ،على مستوى "كمية" األسهم المتداولة ،المرتبة األولى ،وبكمية
تداول بلغت حوالي ( )3.1مليار سهم ،من مجموع إجمالي بلغ حوالي ( )7.5مليار سهم ،وبنسبة
بلغت ( )%41.8من إجمالي األسهم .يليه قطاع "العقار" ،وبكمية بلغت حوالي ( )1.9مليار سهم،
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وبنسبة ( )%26.4من المجموع .وفي المرتبة الثالثة قطاع "البنوك" ،وبعدد أسهم بلغ حوالي ()1
مليار سهم ،وبنسبة (.)%13.8
أما على أساس "قيمة" األسهم المتداولة ،فقد جاء قطاع "البنوك" في المرتبة األولى وبقيمة تبلغ
حوالي ( )392.62مليون دينار ،من مجموع حوالي ( )1مليار ،وبنسبة ( )%36.3من المجموع.
وفي المرتبة الثانية قطاع "الخدمات المالية" وبقيمة ( )289.362مليون دينار ،وبنسبة
( ،)%26.7وبالمرتبة الثالثة قطاع "الصناعة" وبقيمة حوالي ( )150مليون دينار ،وبنسبة
(.)%13.9
 5.1معدل التضخم
وصل معدل التضخم (اإلجمالي) ،خالل شهر مارس  ،2021إلى ( ،)%3.20على أساس سنوي،
وإلى ( ،)%0.25+على أساس شهري .واتجهت كافة معدالت التضخم للمجموعات المختلفة ،على
أساس سنوي لالرتفاع (ما عدا في حالة "التعليم"  .)%15.46-وبلغ أعلى معدل ،في مجموعة
"األغذية والمشروبات" ( ،)%10.76+ثم "الترفيه والثقافية" ( ،)%7.66+ثم "الكساء وملبوسات
القدم" ( ،)%6.72+ثم "السلع والخدمات المتنوعة" (.)%4.93+
أما على األساس الشهري فقد اتجهت كافة معدالت المجموعات لالرتفاع ،أيضا ،ما عدا
"االتصاالت" و"التعليم" اللذين شهدتا استقرارا .وكان أكبر معدل في حالة "النقل" (،)%0.62+
"الترفيه والثقافية" (" ،)%0.51+السلع والخدمات المتنوعة" (.)%0.43+
في حين وصل معدل التضخم (األساسي) ،باستبعاد "األغذية والمشروبات" ،إلى ( )%1.8+على
أساس سنوي ،و( )%0.17+على أساس شهري .ووصل هذا المعدل (األساسي) ،باستبعاد خدمات
السكن ،إلى ( )%4.75+سنويا ،و( )%0.33+شهريا .ووصل ،باستثناء األغذية والمشروبات
والسكن ،إلى ( )%2.90+سنويا ،إلى ( )%0.33+شهريا .ويوضح الجدول ( )2تطور هذه
المعدالت خالل مارس .2021
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جدول ( :)2تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
مارس )%( 2021
مارس
2020

فبراير
2021

مارس
2021

115.5

118.9

119.2

التغير الشهري
()%
▲
0.25

التغير السنوي
()%
▲
3.20

األغذية والمشروبات

110.6

122.0

122.5

0.41

▲

10.76

▲

السجائر والتبغ

132.3

135.0

135.0

0.00

-

2.04

▲

الكساء وملبوسات القدم

108.6

115.6

115.9

0.26

▲

6.72

▲

خدمات المسكن

115.0

115.0

115.1

0.09

▲

0.09

▲

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

122.3

127.3

127.7

0.31

▲

4.42

▲

الصحة

109.9

111.9

112.2

0.27

▲

2.09

▲

النقل

125.4

129.9

130.7

0.62

▲

4.23

▲

االتصاالت

112.1

117.4

117.4

0.00

-

4.73

▲

الترفيهية والثقافية

109.7

117.5

118.1

0.51

▲

7.66

▲

التعليم

124.2

105.0

105.0

0.00

-

15.46-

▼

المطاعم والفنادق

34.15

122.5

122.7

0.16

▲

0.16

▲

السلع والخدمات المتنوعة

111.5

116.5

117.0

0.43

▲

4.93

▲

باستثناء األغذية والمشروبات

116.4

118.3

118.5

0.17

▲

1.80

▲

باستثناء خدمات السكن

115.7

120.8

121.2

0.33

▲

4.75

▲

المجموعات الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

المصدر :األرقام القياسية ألسعار المستهلك ،اإلدارة المركزية لإلحصاء ،مارس.2021 ،

ويوضح الشكل ( )8تطور معدل التضخم ،على أساس شهري ،وسنوي ،خالل العام الماضي،
المنتهي في مارس  .2021حيث يالحظ أن أعلى معدل تضخم سنوي قد تحقق في مارس ،2021
وأقل معدل في أبريل  .2020ويعود ذلك أساسا إلى تنامي الطلب تدريجيا بعد فترات الحظر.
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شكل ( :)8معدل التضخم الشهري والسنوي
أبريل  – 2020مارس )%( 2021

المصدر :االدارة المركزية لإلحصاء ،محتسب من التقارير الشهرية لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين.

وبالمقارنة مع معدالت التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،يوضح الشكل (،)9
أن أعلى معدل تضخم على أساس سنوي ،في مارس  ،2021كان في المملكة العربية السعودية
( ،)%4.9+ثم دولة الكويت ( .)%3.2+مع تحقيق معدالت سالبة (انخفاض) في البحرين ،وقطر،
واإلمارات (المتاح لشهر فبراير) .أما على أساس شهري فقد حققت دولة الكويت ،وقطر ،معدالت
تضخم موجبة ،مع تحقيق السعودية ،والبحرين ،واإلمارات (فبراير) لمعدالت سالبة.
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شكل ( :)9معدل التضخم الشهري والسنوي
لبلدان مجلس التعاون لشهر نوفمبر )%( 2020

المصدر :اإلدارات المركزية لإلحصاء بدول مجلس التعاون ،بيانات اإلمارات غير متوفرة لشهر يناير ،عند إعداد
التقرير.

 6.1التطورات النقدية
وفقا آلخر إصدارات المؤشرات النقدية لشهر مارس  ،2021الصادرة من بنك الكويت المركزي،
شهد العرض النقدي ) (M2نموا سنويا (مارس  /2020مارس  )2021بلغ ( ،)%2.4+مع
انخفاض طفيف ،على أساس شهري ،في حدود ( .)%0.5-ويعزى التغير إلى التغير في صافي
األصول المحلية ،والتي ارتفعت من ( )605مليون دينار في مارس  2020إلى ( )636.9مليون
دينار في مارس  .2021كما يعزى التغير إلى التغير في صافي األصول األجنبية التي شهدت
انخفاضا من ( )9.9-مليون دينار إلى ( )841.8-مليون دينار ،خالل نفس الفترة.
أما ودائع الخاص بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي المحلي فقد ارتفعت ،على أساس سنوي،
بمعدل ( ،)%2.4+مع انخفاض طفيف جدا ،على أساس شهري .األمر الذي يعزز السيولة المتاحة
لالئتمان المحلي ومالءة القطاع المصرفي .مع اتجاه النخفاض المدخرات الحكومية ،على أساس
سر بانخفاض اإليرادات النفطية والسحب من هذه المدخرات .أما
سنوي وشهري .األمر الذي قد يف ّ
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االدخار الخاص بالعملة األجنبية فقد انخفض بشكل واضح وكبير ،على أساس سنوي ،وبمعدل أقل
على أساس شهري .ويوضح الشكل ( )10تطور هذه المؤشرات كما هي في شهر مارس .2021
شكل ( :)10معدل النمو الشهري والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
مارس )%( 2021

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

وفي مجال مؤشرات التسهيالت االئتمانية ارتفع معدل نمو إجمالي التسهيالت ،شهريا ،بمعدل يعادل
سن التدريجي في الطلب على االئتمان محليا ،إالّ أنه لم
حوالي ( ،)%15.7+األمر الذي يعكس التح ّ
يصل إلى المستوى السائد قبل عام ،حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي ( .)%37.4-أما على
مستوى التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية فقد شهدت "التسهيالت األخرى" أكبر معدل نمو
سنوي ( ،)%139.4+يليها "النفط والغاز" ( ،)%75.7+ثم "قروش المستهلكين" (.)%67.7+
مع عدم وصول التسهيالت الممنوحة ،خالل مارس  ،2021إلى مستواها في مارس  ،2020في
حالة "التسهيالت التجارية" ،و"الصناعية" ،و"التشييد" ،و"الزراعة" ،و"العقارية" .إالّ أن أغلب
معدالت نمو التسهيالت القطاعية ،على أساس شهري ،قد شهدت نموا موجبا ،األمر الذي يعكس
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سن التدريجي في سوق االئتمان المصرفي .ويوضح الشكل ( )11تطور معدالت النمو السنوية
التح ّ
والشهرية ،للتسهيالت االئتمانية ،خالل شهر مارس .2021
شكل ( :)11معدل النمو الشهري والسنوي ،للتسهيالت االئتمانية
مارس )%( 2021

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

وفي حالة المؤشرات الخاصة باألصول االحتياطية الرسمية ،فقد نمت ،على أساس سنوي ،في
مارس  ،2021بنحو ( ،)%14.9+وبشكل طفيف ،على أساس شهري ،بلغ حوالي (.)%0.2+
وتر ّكز أكبر مصدر لنمو هذه االحتياطيات في نمو االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
( ،)%32.3+سنويا ،وكذلك في "العملة والودائع" ( ،)%15.4+سنويا .مع استقرار بقية
المكونات .وهو األمر الذي يعتبر مؤشر إيجابي الستقرار ميزان المدفوعات ،ودعما لسعر
الصرف .ويوضح الشكل ( )12معدالت النمو الخاصة بهذا االحتياطي كما هي في مارس .2021

17

شكل ( :)12معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لمكونات األصول االحتياطية الرسمية
مارس )%( 2021

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

وأصدر بنك الكويت المركزي ،في مارس  ،2021ضمن مؤشراته النقدية ،تطور قيم المعامالت
الخاصة بنقاط البيع ) ،Points of Sale (POSوكذلك قيم المعامالت من خالل أجهزة البنوك
اآللية ) .(ATMوتوضح معدالت نمو هذه المعامالت ،ومجموعتها ،التحيّز لمعامالت نقاط البيع،
مع انخفاض معدل نمو السحب من البنوك اآللية بين يوليو  ،2020ومارس  .2021وهو أمر
يعكس مدى أهمية انتشار التعامل إلكترونيا لتسديد قيم المشتريات في مختلف جهات بيع السلع
والخدمات .مع انخفاض التعامل بالسحب النقدي لتغطية مشتريات السلع والخدمات نقدا .وتوضح
األشكال ( )13و ( )14تطور قيم ،ومعدالت نمو نقاط البيع والسحب اآللي.
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شكل ( :)13تطور قيم معامالت نقاط البيع ،والبنوك اآللية
يوليو  -سبتمبر  2020إلى يناير  -مارس 2021
(مليون دينار)

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

شكل ( :)14معدل نمو قيم معامالت نقاط البيع ،وقيم السحب من البنوك اآللية
يوليو  - 2020مارس )%( 2021

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اإلنتاج واألسعار
وصل إنتاج أوبك ،في أبريل  ،2021إلى حوالي ( 925.83مليون برميل /يوم ،مقارنة مع
( )25.057مليون برميل /يوم خالل مارس السابق .وتركزت أكبر االرتفاعات في اإلنتاج النفطي
في نيجيريا ( 75+ألف برميل /يوم) ،ثم إيران ( 73+ألف برميل /يوم) ،والسعودية ( 34+ألف
برميل /يوم) .مع انخفاض يبلغ حوالي ( 81-ألف برميل /يوم) في حالة فنزويال ،و( 67-ألف
برميل /يوم) في حالة ليبيا .أما في حالة دولة الكويت فقد انخفض اإلنتاج بنحو ( )2ألف برميل/
يوم ،أي من ( )2.328مليون برميل /يوم في مارس ،إلى ( )2.326مليون برميل /يوم في أبريل
 .2021ويوضح الشكل ( )15تطور اإلنتاج بدولة الكويت خالل العام الماضي المنتهي في أبريل
.2021
شكل ( :)15تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
أبريل  - 2020أبريل 2021
(مليون برميل /يوم)

المصدر.OPEC, Oil Monthly Report, May, 2021 :
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أما في حالة األسعار ،خالل أبريل  ،2021فقد انخفض سعر برميل أوبك المرجعي بحوالي
( )1.32دوالر مقارنة بشهر مارس السابق ،وليستقر عند ( )63.24دوالر /يوم .أما على أساس
سنوي فقد ارتفع هذا السعر بحوالي ( .)%41.6+في حين انخفض سعر برميل النفط الكويتي
المصدر ،في أبريل ،ليصل إلى ( )63.75دوالر /برميل ،مقارنة مع ( )64.86دوالر /برميل في
شهر مارس السابق .ويوضح الشكل ( )16تطور السعر خالل العام الماضي المنتهي في أبريل
.2021
شكل ( :)16تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
مايو  -2020أبريل 2021
(دوالر /برميل)

المصدر.OPEC, Oil Monthly Report, May, 2021 :

 2.2النمو االقتصادي
كان للحزمة المالية األمريكية (حوالي  2تريليون) األثر في انعاش معدل النمو العالمي المتوقع لعام
 2021وفقا لتقديرات شهر أبريل ،وذلك من خالل تعديل هذا المعدل باتجاه االرتفاع بنحو
( )%0.1+ليصل إلى ( ،)%5.5+على أساس سنوي ،مقارنة مع ( )%3.5-لعام .2020
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وبناء على ذلك يتوقع تحقيق الواليات المتحددة لمعددل نمدو يبلدغ ( )%6.2+لعدام  ،2021مدع معددل
نمددوه فددي حالددة منطقددة اليددورو ،يصددل إلددى ( ،)%4.2+وبانخفدداض ( )%0.1-عددن توقعددات شددهر
مددارس السددابق .وذلددك بعددد انكمدداش معدددل النمددو فددي المنطقددة ع د ام  2020ليصددل إلددى (.)%6.8-
ونفس االتجاه بمعددل النمدو متوقدع فدي حالدة اليابدان لعدام  2021ليكدون عندد ( ،)%3.0+بانخفداض
( )%0.1-عن توقعات شهر مارس السابق (بلغ المعدل  %4.9-عدام  ،)202مدع انتعداش تقدديرات
معدل النمو الصديني ليرتفدع إلدى ( )%8.5+عدام  ،2021وبارتفداع ( )%0.1+عدن توقعدات شدهر
مددارس السددابق .ونفددس اتجدداه االنتعدداش يسددري علددى حالددة المملكددة المتحدددة ( %5.0+لعددام )2021
مقارنة مع ( )%9.9-عام  .2020ويوضح الجدول ( )3توقعات معدل النمو لعام  2021لعددد مدن
األقاليم والدول.
جدول ( :)3معدل النمو حسب توقعات شهر أبريل  2021لعدد من األقاليم والدول

عام 2021

5.5+

منظمة
التعاون
االقتصادي
4.8+

6.2+

التغير عن الشهر
السابق

0.1

0.2

0.5

العالم

الواليات
المتحدة

منطقة
اليورو

المملكة
المتحدة

اليابان

الصين

الهند

روسيا

4.2+

5.0+

3.0+

8.5+

9.7+

3.0+

0.1-

0.2

0.1-

0.1

0.1-

0.0
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 3.2الطلب العالمي على النفط
يتوقع أن يرتفع هذا الطلب خالل عام  ،2021حسب تقديرات شهر أبريل ،ليصل إلى ()96.5
مليون برميل /يوم ،وبارتفاع قدره ( )6مليون برميل /يوم عن العام الماضي .ويتوقع أن تترك
تطورات انتشار فيروس "كوفيد "19-المتحور في الهند والبرازيل ،في النصف األول من عام
 ،2021وكذلك انخفاض الطلب في الدول األمريكية األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ) ،(OECDيتوقع أن تترك أثرا في الطلب باتجاه االنخفاض .إالّ أنه ،ومن ناحية أخرى،
هناك بوادر تفاؤل ،في النصف الثاني من  2021متجسدة بارتفاع الطلب على الوقود المستخدم
ألغراض النقل في الواليات المتحدة ،باإلضافة إلى التسارع في حمالت التطعيم ضد الفيروس.
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ويتوقع أن يشهد إقليم التعاون االقتصادي والتنمية ارتفاعا بالطلب على النفط بحوالي ( )2.7مليون
برميل /يوم ،على أساس سنوي .كما يتوقع أن يرتفع الطلب من البلدان غير األعضاء في منظمة
التعاون االقتصادي بحوالي ( )3.3مليون برميل /يوم ،عام  ،2021بالمقارنة مع عام ،2020
وبشكل أساسي من الصين ،ومن الهند وبقية البلدان اآلسيوية بالمقام الثاني .ويدعّم هذا الطلب بفعل
طلب المشروعات البتروكيميائية ،والطلب ألغراض االستخدام الصناعي .ويوضح الجدول ()4
توقعات الطلب على النفط لعام  ،2021حسب تقديرات شهر أبريل ،مقارنة مع عام .2020
جدول ( :)4توقعات الطلب العالمي على النفط لعام  ،2021حسب تقديرات شهر أبريل نفس العام،
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2020
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
النمو
التوقع لعام
2021/2020
2021
1.80
24.37

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

19.94

1.50

القارة األوروبية

13.05

0.60

آسيا الباسيفيكية

7.36

0.28

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

44.78

2.69

الصين

14.30

1.11

الهند

4.88

0.49

آسيا األخرى

8.61

0.48

أمريكا الالتينية

6.29

0.28

الشرق األوسط

7.98

0.38

أفريقيا

4.26

0.17

روسيا

3.47

0.19

دول اتحاد سوفيتي سابق أخرى

1.20

0.12

دول أوروبية أخرى

0.68

0.04

مجموع الدول غير األعضاء في منظمة التعاون

51.69

3.27

العالم

96.46

5.95

تقدير الشهر السابق

96.46

5.95

التعديل

0.00

0.00
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 4.2العرض العالمي من النفط
وفقا لتقديرات شهر أبريل  ،2021تم تخفيض عرض اإلنتاج من السوائل النفطية بنحو ()0.23
مليون برميل /يوم ،لعام  ،2021وليصل هذا العرض إلى ( )63.30مليون برميل /يوم .ويعود
ذلك أساسا لالنقطاعات الضخمة ،والبالغة ( )2.2مليون برميل /يوم ،في إنتاج السوائل األمريكية،
في فبراير  ،2021وما تالها من موجات تجميد صارمة في تكساس ومناطق أخرى .كما تم
تخفيض عرض السوائل في النرويج لعام  ،2021بنحو ( )0.08مليون برميل /يوم بسبب الصيانة
الدورية في النصف الثاني والثالث من العام الجاري.
أما أهم مصادر نمو العرض ،لعام  ،2021فتتأتى من كندا ،والبرازيل ،والصين ،والنرويج ،مع
توقع انخفاض العرض في الواليات المتحدة ،كما أُشير أعاله .كما يتوقع أن تبقى االستثمارات في
األنشطة االستخراجية واإلنتاج ،في البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي ،مستقرة،
على أساس سنوي ،وبحدود ( )311مليار دوالر .علما بأن هذه االستثمارات انخفضت عام 2020
بنحو ( ،)%29وهو نفس معدل االنخفاض عام  2015و  .2016ويوضح الجدول ( )5توقعات
العرض النفطي لعام  2021بالمقارنة مع .2020
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جدول ( :)5تقديرات اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك،
حسب تقديرات أبريل 2021
بالمقارنة مع عام ( 2020مليون برميل /يوم)
توقع عام
2021

األقاليم

التغير عن
2020

اإلنتاج السائل في الدول غير األعضاء في أوبك:
الدول االمريكية:

24.94

0.22

17.55

-0.07

3.95

0.04

الدول االسيوية الباسيفيكية

0.54

0.01

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

29.43

0.27

الصين

4.21

0.09

الهند

0.75

-0.02

آسيا االخرى

2.48

-0.03

أمريكا الالتينية

6.28

0.23

الشرق االوسط

3.22

0.04

افريقيا

1.35

-0.07

روسيا

10.61

0.02

دول االتحاد السوفيتي السابق االخرى

2.97

0.05

دول اوربية اخرى

0.11

-0.01

مجموع البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي

31.97

0.31

مجمع انتاج الدول غير األعضاء في اوبك

61.40

0.58

عوائد التكرير

2.20

0.13

مجموع اإلنتاج السائل في البلدان غير األعضاء في اوبك

63.60

0.70

منها الواليات المتحدة االمريكية
الدول االوربية

المصدر.OPEC, Oil Report, May, 2021 :
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 5.2التجارة النفطية والمخزون النفطي
ارتفعت الواردات األمريكية من النفط الخام ،خالل أبريل  ،2021بحوالي ( )0.2مليون برميل/
يوم ،لتصل إلى ( )6.0مليون برميل /يوم .وهو أعلى مستوى من الواردات خالل العشر األشهر
السابقة .أما الصادرات األمريكية من النفط الخام فقد انخفضت ألقل مستوى منذ ديسمبر ،2018
لتصل إلى متوسط يبلغ ( )2.6مليون برميل /يوم.
أما في حالة الصين فقد وصلت الواردات النفطية ،خالل مارس  ،2021إلى حوالي ( )11.7مليون
برميل /يوم ،مع استمرار اتجاه الصادرات من المنتجات النفطية لالرتفاع .ويتوقع أن تتباطأ
الواردات الصينية في الربع الثاني من  2021لتباطؤ متطلبات مشروعات التكرير .حيث تشير
األرقام األولية لشهر أبريل إلى تباطؤ الواردات النفطية لتصل إلى ( )9.9مليون برميل /يوم.
وانخفضت واردات الهند النفطية ،في مارس  ،2021لتصل كمتوسط إلى ( )4.3مليون برميل/
يوم ،ونفس االتجاه يسري على الواردات من المنتجات النفطية .أما الصادرات من هذه المنتجات فقد
قفزت بمعدل ( )%32في مارس ،موجهة أساسا بالصادرات من زيت الغاز.
كما انخفضت واردات اليابان في مارس  2021وبعد انتعاش خالل األشهر الثالث السابقة بسبب
موسم الشتاء .كما انخفضت واردات المنتجات النفطية ،بعد انتعاشها خالل الثالث األشهر السابقة،
أيضا.
وبقدر تعلّق األمر بالمخزون النفطي التجاري فتشير أرقام شهر مارس  2021إلى أن مخزون
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ارتفع بحوالي ( )10.0مليون برميل ،على أساس شهري،
وليصل إلى ( )2,987مليون برميل .ويعتبر هذا المستوى من المخزون أعلى من نظيره ،في العام
السابق ،بحوالي ( )13.5مليون برميل .أما في حالة الواليات المتحدة األمريكية ،فتشير األرقام
األولية إلى انخفاض المخزون ،على أساس شهري ،في أبريل  ،2021بحوالي ( )12.7مليون
برميل ،وليصل المخزون إلى ( )1,280مليون برميل .ويعتبر هذا المستوى أقل من نظيره في
العام السابق بحوالي ( )117.6مليون برميل.
26

 6.2تطور عدد الحفّارات النفطية
بلغ التغير في عدد الحفّارات عالميا ،خالل شهر أبريل بالمقارنة مع مارس  ،2021حوالي ()43-
حفّارة ،منها ( )20-حفّارة نفطية ،و( )20-حفّارة غازية ،و( )3-حفّارة ألغراض أخرى .وبلغت
حصة انخفاض مجموع الحفّارات في أوبك حوالي ( )1-حفّارة ،وفي غير أوبك ( )42-حفّارة.
وتر ّكز أكبر انخفاض في الدول غير األعضاء في أوبك في كندا ( )51-حفّارة ،مع ارتفاع العدد في
الواليات المتحدة بحوالي ( )29حفّارة .أما في دول أوبك فقد ارتفع عدد الحفّارات في الجزائر
بحوالي ( )2حفّارة ،وانخفض بنحو ( )2-في الكويت )1-( ،في نيجيريا واإلمارات ،مع االستقرار
ببقية الدول .ويوضح الشكل ( )17تطور التغير في عدد الحفّارات خالل العام الماضي المنتهي في
أبريل .2021
شكل ( :)17تطور التغير في عدد الحفّارات في دول أوبك ،وعدا أوبك ،والعالم
مايو  - 2020أبريل 2021

المصدر :مج ّمعة من تقارير النفط الشهرية ألوبك.
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ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.1.3الناتج المحلي اإلجمالي
وصل معدل النمو الحقيقي ،على أساس سنوي ،في الربع األول من عام  ،2021إلى (.)%6.4+
وذلك وفقا للتقدير "المتقدم" .ويعكس هذا النمو المرتفع آثار استعادة األنشطة االقتصادية ألوضاع
شبه الطبيعية ،وكذلك أثر ال ُحزم المالية ،ومنافع البطالة ،وبرامج الحماية االجتماعية.
ووصل معدل نمو االستهالك الخاص ،في الربع األول  ،2021على أساس سنوي ،إلى
( ،)%10.7+تر ّكز أغلبه في استهالك السلع ( ،)%23.6+ثم الخدمات ( .)%4.6+في حين
انخفض معدل نمو االستثمار المحلي الخاص بنحو ( ،)%5.0-مع ارتفاع باالستثمار الثابت الخاص
بنحو ( .)%10.1+كما بلغ معدل نمو الصادرات حوالي ( ،)%1.1-ومعدل نمو الواردات حوالي
( .)%5.7+أما اإلنفاق االستهالكي واالستثماري الحكومي فقد حقق نموا بلغ (.)%6.3+
أما على مستوى معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (اإلسمي) فقد حقق معدال بلغ ( ،)%10.7+أو
ما يعادل ( )554.2مليار دوالر ،في الربع األول  .2021ولتصل قيمة الناتج ،إسميا ،إلى
( )22.05تريليون دوالر .ويوضح الشكل ( )18تطور معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع
سنوي ،للفترة .2021 – 2017
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شكل ( :)18تطور معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنوي،
للفترة )%( 2021 – 2017

المصدر.US, BEA :

 2.1.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم ،خالل شهر أبريل  ،2021بحوالي ( ،)%0.8+على األساس الموسمي
المعدّل ،مقارنة مع ارتفاع بلغ ( )%0.6+في شهر مارس السابق .في حين ارتفع ،على أساس
سنوي ،بحوالي ( ،)%4.2+قبل التعديل الموسمي .ويعتبر هذا المعدل ،السنوي ،أكبر معدل منذ
سبتمبر  2008حيث وصل المعدل ،آنذاك ،إلى (.)%4.9+
وقد تجسدت أكبر االرتفاعات ،شهريا ،على أساس المجموعات المختلفة مجموعة "خدمات منافع
الغاز" ( ،)%2.41+ومجموعة "خدمات الطاقة" ( ،)%1.5+و"األغذية" ( .)%0.4+في حين
انخفضت معدالت التضخم في حالة مجموعة "سلع الطاقة" (.)%1.4-
أما على أساس سنوي فقد تجسد أكبر ارتفاع في معدل التضخم ،على أساس المجموعات ،في
"الطاقة" ( ،)%25.1+وضمنها "الكازولين" ( ،)%49.6+و"خدمات الطاقة" ( ،)%5.4+مع
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عدم انخفاض معدل أي مجموعة أخرى .ويوضح الشكل ( )19تطور معدل التضخم ،على أساس
شهري ،للعام الماضي المنتهي في أبريل .2021
شكل ( :)19التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين (معدل التضخم) ،والمعدّل موسميا،
للفترة أبريل  – 2020أبريل )%( 2021

المصدر.US, BLS :

 3.1.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملين ،في المناطق الحضرية ،خالل شهر أبريل  ،2021بحوالي ( )266ألف مع
وصول معدل البطالة إلى ( ،)%6.1وتر ّكز أكبر مكاسب التشغيل في قطاعات الخدمات،
والضيافة ،والتعليم العام المحلي .إالّ أن أعداد العاملين انخفضت في قطاعات خدمات المساعدات
المؤقتة ،والعاملين في التوصيل ،والسعاة.
وتركزت معدالت البطالة في فئة المراهقين ( ،)%12.3والسود ( ،)%9.7ومن أصول إسبانية
( ،)%7.9والبالغين من الذكور ( ،)%6.1واآلسيويين ( ،)%5.7والبالغين من اإلناث (،)%5.6
والبيض ( .)%5.3مع تركز أكبر عدد من العاطلين لفترة ( )27أسبوع وأكثر (حوالي 4.1
مليون) ،ثم فترة أقل من ( )5أسبوع (حوالي  2.4مليون) ،وفترة ( )14 – 5أسبوع (حوالي 1.9
مليون) ،وأخيرا فترة ( )26 – 15أسبوع (حوالي  1.2مليون) .ويوضح الشكل ( )20تطور معدل
البطالة ،المعدّل موسميا ،خالل العامين السابقين المنتهيين في أبريل .2021
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شكل ( :)20معدل البطالة ،المعدّل موسميا ،للمناطق الحضرية
أبريل  – 2019أبريل )%( 2021

المصدر.US, BLS :

 2.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
أشارت معلومات مكتب اإلحصاء األوروبي بأن الناتج المحلي اإلجمالي انخفض ،خالل الربع األول
من عام  ،2021بحوالي ( )%0.6-في منطقة اليورو ،وبحوالي ( )%0.4-في المجموعة
األوروبية .وذلك بالمقارنة مع ( )%1.8-و( ،)%1.7في الربع األول عام  ،2020تباعا.
ويتبع هذا االنخفاض في الناتج بالربع األول من عام  ،2020انخفاضا سابقا في الربع الرابع من
عام  2020والبالغ ( )%0.7-في منطقة اليورو ،و( )%0.5-في المجموعة األوروبية .بعدما شهد
الناتج ارتفاعا في الربع الثالث من  2020وبمعدل ( )%12.5+في حالة منطقة اليورو،
و( )%11.7+في المجموعة األوروبية .ويوضح الشكل ( )21معدالت النمو في كال المجموعتين
من الدول ،على أساس ربع سنوي ،للفترة .2021 – 2008
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شكل ( :)21معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالربع السابق،
على أساس ربع سنوي ،والمعدّل موسميا
للفترة )%( 2021 – 2008

المصدر.EU, Eurostat :

أما على أساس الدول فقد بلغ أكبر معدل ،خالل الربع األول من  ،2021مقارنة بالربع السابق ،في
حالة ليتوانيا ( ،)%1.8+ثم السويد ( ،)%1.1+وبلجيكا ( .)%0.6+وأقل معدل نمو في حالة
البرتغال ( ،)%3.3-ثم التفيا ( ،)%2.6-وألمانيا ( .)%1.7-أما معدل النمو ،على أساس سنوي
(الربع األول  – 2020الربع األول  )2021فقد بلغ أكبر معدل في حالة فرنسا (،)%1.5+
وليتوانيا ( .)%1.0+وأقل معدل نمو في حالة البرتغال ( ،)%5.4-وإسبانيا ( ،)%4.3-وألمانيا
(.)%3.0-
 2.2.3معدل التضخم
يتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو ،خالل أبريل  ،2021إلى ( ،)%1.6مقارنة مع
( )%1.3في مارس السابق .مع تركز هذا المعدل في مجموعة "الطاقة" ( )%10.3مقارنة مع
( )%4.3في مارس ،وفي مجموعة "الخدمات" ( %0.9و ،%1.3تباعا) ،و"األغذية والمشروبات
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الكحولية والتبغ" ( %0.7و ،%1.1تباعا) .و"السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة" (%0.5
و ،%0.3تباعا) .ويوضح الشكل ( )22معدل التضخم السنوي لشهر أبريل  ،2021حسب
المجموعات.
شكل ( :)22معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو،
أبريل )%( 2021

كافة الـبنـود
األغـذية ،والكحول ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة
الخــدمات

المصدر.EU, Eurostat :

وتركز أكبر معدل مقدّر للتضخم ،في أبريل  ،2021على أساس شهري ،في "مالطا" ( ،)%2.9ثم
"اليونان" و"أسبانيا" ( ،)%1.1و"ليتوانيا" ( .)%1.0وتركز على أساس سنوي في حالة
"لوكسمبرغ" ( )%3.3و"سلوفينيا" ( ،)%2.2و"فنلندا" (.)%2.1
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