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أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1الناتج المحلي اإلجمالي ،الربع الثالث 2020
أصدرت اإلدارة المركزية لإلحصاء تقديراتها األولية للناتج المحلي اإلجمالي للربع الثالث عام
 .2020ووفقا ً للتقديرات باألسعار الثابتة ( )2020 = 100بلغ الناتج لهذا الربع حوالي
( )8622.2مليون دينار ،مقارنة مع ( )9742.9مليون دينار في الربع الثالث عام .2019
ووفقا ً لهذه التقديرات بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بين الربع الثالث  2019والربع
الثالث  2020حوالي ( ،)%14.8-مقابل ( )%7.7-للقطاع غير النفطي ،باألسعار الثابتة .وكما
هو موضح بالشكل ( )1فإن أكثر نشاط عانى من انخفاض معدل النمو ،خالل الفترة المذكورة ،هو
"التشييد والبناء" ( ،)%49.6-يليه نشاط "المطاعم والفنادق" ( ،)%28.9-و"الصناعات
التحويلية" ( .)%25.8-أما األنشطة التي شهدت معدالت نمو موجبة فهي "الخدمات الشخصية
المنزلية" ( ،)%9.9+ثم "اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي" ( ،)%3.9+ثم "الصحة
والعمل االجتماعي" (.)%1.9+
شكل ( :)1معدل النمو( ،)%أسعار ثابتة
(الربع الثالث  / 2019الربع الثالث )2020

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.
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أماااا فيماااا يخاااا األهمياااة النسااابية للقطااااع النفطاااي ،خاااالل نفااا

الفتااارة الماااذكورة أعااااله (سااانة)

فإنهااااااا لاااااام تختلاااااان (هيكلياااااااً) و لاااااات عنااااااد ( )%51.2فااااااي الربااااااع الثالااااااث  ،2019وعنااااااد
( )%53.2فاااي الرباااع الثالاااث  .2020ونفااا

الشااايء بالنسااابة للقطااااع غيااار النفطاااي التاااي لااات

أهميتااااااه ،ضاااااامن الناااااااتج المحلااااااي اإلجمااااااالي باألسااااااعار الثابتااااااة ،عنااااااد مسااااااتواها (%48.8
و ،%46.8تباعااااً) .ولااام يشاااهد أي نشااااط حقيقاااي ،ساااواء سااالعي أو خااادمي ،ت يااار فاااي أهميتاااه
النساااابية .و لاااات جميااااع األهميااااات النساااابية متقاربااااة بفااااارق بااااين ( .)%2–1وهااااو األماااار الااااذي
يعكااا

تواضاااع جهاااود تنوياااع مصاااادر الااادخل ،ساااواء علاااى مساااتو األهمياااة النسااابية باااين القطااااع

النفطااااي وغياااار النفطااااي ،أو ضاااامن األنشااااطة غياااار النفطيااااة .ويوضااااح الشااااكل ( )2األهميااااات
النسبية لمختلن األنشطة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المشار إليها أعاله.
شكل ( :)2األهمية النسبية لمساهمة مختلن األنشطة
في الناتج المحلي اإلجمالي ،أسعار ثابتة ()%
(الربع الثالث  / 2019الربع الثالث )2020

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.
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 2.1التطورات السكانية والميزانية
منذ بداية االنهيار األول ألسعار النفط ،نهاية عام  ،2014لم تتأثر معدالت النمو السكانية ،سواء
الكويتية أو غير الكويتية ،باالتجاهات السلبية ،بل استمرت بمعدل النمو الموجب .إالّ أن انهيار
أسعار النفط الثاني منذ بداية العام الماضي ،2020 ،قد أثّر على معدل النمو السكاني غير الكويتي
ليصل إلى ( ،)%4-وليؤثر ذلك على النمو اإلجمالي لمعدل النمو السكاني ،وليصبح أيضا ً بالسالب
( .)%2.2-ويعز ذلك بشكل كلي تقريبا ً إلى تطورات انتشار فيرو

"كوفيد –  "19على سوق

العمل الكويتي .سواء من حيث تراجع أعداد الوافدين الداخلي لسوق العمل ،أو/و التخلي عن أعداد
منهم بسبب الض وط على التدفقات المالية الداخلية للقطاع الخاا ،أو نسبة معينة من أنشطة هذا
القطاع .وذلك كما هو موضح بالشكل (.)3
شكل ( :)3معدل النمو السكاني حسب الجنسية
()%( )2020 – 2015

المصدر :موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

إالّ أنه من المالح  ،حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،أنه رغم انخفاض قوة العمل
غير الكويتية بين عامي  2019و  ،2020بمعدل ( ،)%7.0-إالّ أن المعدل المنا ر في حالة قوة
العمل الكويتية كان ( .)%1.5-وهذا قد يفسر بمحدودية إمكانيات اإلحالل ،أو /وض وط الطلب،
5

بسبب انتشار فيرو

"كوفيد –  ،"19وبالتالي التأثير على العمالة الكويتية سلباً .ويوضح الشكل

( )4معدالت نمو قوة العمل حسب الجنسية ،والقطاع (العام والخاا) للفترة (.)2020 – 2015
شكل ( :)4معدل نمو قوة العمل حسب الجنسية والقطاع
( 2015و )%( )2020

المصدر :موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويالح  ،من ناحية أخر  ،أن نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاا ،خالل الخم

سنوات

األخيرة (فترة انخفاض أسعار النفط) قد انخفضت من ( )%17.5إلى ( )%15من إجمالي قوة
العمل الكويتية .مع ارتفاع النسبة في حالة العاملين الكويتيين في الحكومة من ( )%82.5إلى
( .)%85وهو األمر الذي يزيد من مخصصات الباب األول بالميزانية ،لضعن دور القطاع
الخاا في استيعاب العمالة الكويتية ،لتواضع أنشطته اإلنتاجية .مع اتجاه انخفاض نسبة غير
الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي (من  %6.7إلى  ،)%4.8األمر الذي يعك

المزيد من

سياسة التكويت في هذا القطاع .كما يالح أن حوالي ثلث العمالة غير الكويتية تتركز في قطاع
العمالة المنزلية ،وهي في تزايد خالل الفترة المذكورة .حيث ال تساهم هذه العمالة في خلق قيم
مضافة تعزز من معدل النمو في األنشطة الحقيقية سواء السلعية أو الخدمية .ويوضح الشكل ()5
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معدالت نمو قوة العمل الكويتية وغير الكويتية حسب القطاع الخاا ،والحكومي والمنزلي خالل
الفترة المذكورة.
شكل ( :)5نسبة العاملين الكويتيين ،وغير الكويتيين
في القطاع الخاا والحكومي والمنزلي
( 2015و )%( )2020

المصدر :موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

كما أنه من المهم ،وألغراض توفير أسواق العمل مستقبالً ،معرفة أن حوالي ( )%60من السكان
الكويتيين هم بين الفئة العمرية ( ،)60 – 15أي فئة قوة العمل الباحثة عن فرا عمل .واألهم أن
حوالي ( )%34هم فئة أقل من ( )15سنة .وهي المخزون القادم لقوة العمل .األمر الذي يحفّز
أهمية تحفيز وتوفير المزيد من الفرا االستثمارية حاليا ً في األنشطة الحقيقية ،خاصة في القطاع
الخاا والمشترك ،لتقليل الض وط المتزايدة على الميزانية العامة للدولة .ويوضح الشكل ()6
نسبة الفئات العمرية إلى إجمالي عدد السكان الكويتيين ،وفقا ً آلخر إحصاءات منشورة في ديسمبر
.2020
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شكل ( :)6نسبة أعداد الفئات العمرية إلى إجمالي عدد السكان الكويتيين
ديسمبر )%( 2020

المصدر :موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

 3.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
اتصن سعر صرن الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي باالنخفاض ،خالل شهر فبراير
 .2021حيث كان أول الشهر عند ( )302.85فل  ،لينخفض في نهاية الشهر إلى (،)301.85
وبمعدل انخفاض بلغ ( .)%0.33-مع وصول أعلى سعر إلى ( )302.95فل  .ويوضح الشكل
( )7تطور هذا السعر خالل شهر فبراير.
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شكل ( :)7تطور سعر صرن الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فل )
فبراير 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

أما سعر صرن الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد اتجه نحو التقلّب واالرتفاع نسبياً .حيث وصل
أول شهر فبراير إلى ( )365.888فل  ،ونهاية الشهر إلى ( )366.778فل  ،وبمعدل نمو بلغ
( .)%0.24+مع وصول السعر إلى أعلى مستو البالغ ( )367.276فل  .ويوضح الشكل ()8
تطور هذا السعر خالل شهر فبراير.
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شكل ( :)8تطور سعر صرن الدينار الكويتي مقابل اليورو (فل )
فبراير 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

في حين اتجه سعر صرن الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني إلى االرتفاع ،من ()414.677
فل

أول الشهر إلى ( )427.510فل

نهاية الشهر ،وبمعدل ارتفاع بلغ ( .)%3.0+مع وصول

أعلى سعر إلى ( )427.510فل  .ويوضح الشكل ( )9تطور هذا السعر خالل شهر فبراير.
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شكل ( :)9تطور سعر صرن الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فل )
فبراير 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

 4.1سوق األوراق المالية
اتسمت تداوالت البورصة بالتراجع ،خالل شهر فبراير  ،2021األمر الذي نتج عنه خسائر
رأسمالية ،على المستو الشهري ،بل ت حوالي ( )744مليون دينار .مع تراجع القيمة الرأسمالية
نهاية فبراير من العام الجاري بمبلغ ( )750مليون دينار (من حوالي  33.46في شهر يناير السابق
إلى حوالي  32.71في نهاية شهر فبراير) .وقد يعود هذا األداء إلى ترقّب صدور إفصاحات
الشركات المدرجة عن العام الماضي المنتهي في  31ديسمبر  .2020وقد اتصن العام الماضي
بتدهور األداء االقتصادي بفعل انتشار فيرو

"كوفيد –  ،"19وما ترتب على ذلك من ح ر

لفترات طالت عدد من األشهر.
ومن التطورات التي شهدها شهر فبراير  2021انتقال خمسة شركات من السوق الرئيسي إلى
األول .وبذلك أصبح عدد الشركات في السوق الرئيسي ( )146شركة ،واألول ( )25شركة .وبنا ًء
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على هذه التطورات تراجع مؤشر السوق األول ،نهاية شهر فبراير  ،2021بحوالي (،)%2.3-
ومؤشر السوق الرئيسي بحوالي ( ،)%2-ومؤشر السوق العام بنحو ( ،)%2.2-ومؤشر رئيسي
 .)%1.1-( 50مع ارتفاع عدد األسهم المتداول خالل فبراير بحوالي ( ،)%11ونمو قيمة التداول
بحوالي ( .)%9.7ويوضح الشكل ( )10تطور مؤشرات السوق خالل شهر فبراير .2021
شكل ( :)10تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،فبراير 2021

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

أما على المستو

القطاعي من حيث (كمية) التداول فقد تصدّر قطاع "الخدمات المالية" المركز

األول بعدد أسهم بل ت حوالي ( )2.98مليار سهم من مجموع حوالي ( )6.04مليار سهم ،وبنسبة
( .)%49.2ثم قطاع "العقار" بالمرتبة الثانية ،بعدد حوالي ( )1.039مليار سهم (،)%17.2
وقطاع "البنوك" بالمرتبة الثالثة ،وبعدد ( )805.02مليون سهم (.)%13.3
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أما على مستو

(قيمة) األسهم فقد بلغ إجمالي قيمة التداول ،خالل فبراير  ،2021حوالي

( )834.7مليون دينار ،ذهبت أغلبها إلى قطاع "البنوك" ،حوالي ( )313.0مليون دينار
( %37.5من إجمالي القيمة) ،ثم قطاع "الصناعة ،بحوالي ( )107.45مليون دينار (.)%12.9
 5.1معدل التضخم
وفقا ً لتقرير الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،الصادر عن اإلدارة المركزية لإلحصاء في  9مار
 ،2021ارتفع معدل التضخم (اإلجمالي) ،خالل شهر يناير من نف
على أسا

العام ،ليصل إلى ()%0.08+

شهري (ديسمبر  /2020يناير  ،)2021وليصل إلى ( )%2.95+على أسا

سنوي

(يناير  /2020يناير .)2021
واتجهت جميع المجموعات الفرعية للسلع والخدمات ،على أسا

شهري ،لالرتفاع (ما عدا

السجائر والتبغ ،وخدمات السكن ،والتعليم ،والمطاعم والفنادق ،التي لم تشهد ت ير) .وتحقق أكبر
معدل في حالة "الكساء وملبوسات القدم" ( ،)%0.44+ثم بالمرتبة الثانية حالة "السلع والخدمات
المتنوعة" ( ،)%0.26+بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية ،ثم ،ثالثاً ،حالة "األغذية
والمشروبات" (.)%0.25+
أما على المستو

السنوي فقد تركز معدل التضخم على أسا

المجموعات السلعية والخدمية فقد

ارتفع في جميع هذه المجموعات (عدا التعليم الذي شهد انخفاضا ً بنحو  ،%15.46-مع استقرار
مجموعتي "خدمات السكن" و"المطاعم والفنادق") .وكان أكبر ارتفاع في مجموعة "األغذية
والمشروبات" ( ،)%9.43+ثم مجموعة "الترفيه والثقافة" ( ،)%7.23+ثم "الكساء وملبوسات
القدم" ( ،)%6.85+مع أقل ارتفاع في حالة "الصحة" (.)%1.91+
وتوضح التقديرات الخاصة بمعدل التضخم (األساسي) بأنه لم يتجاوز ( )%0.08+بعد استبعاد
األغذية والمشروبات ،و( )%0.17+بعد استبعاد خدمات المسكن ،و( )%0.08+بعد استبعاد كال
المجموعتين ،وذلك على المستو الشهري .إال أن أعلى معدل ،على المستو السنوي ،كان بعد
استبعاد خدمات السكن ( ،)%4.51+مع أقل معدل بعد استبعاد األغذية والمشروبات (،)%1.72+
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و( )%2.73+بعد استبعاد كال المجموعتين .ويوضح الجدول ( )1تطورات معدل التضخم خالل
شهر يناير .2021
جدول ( :)1تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
يناير )%( 2021
يناير
2020

ديسمبر
2020

يناير
2021

115.3

118.6

118.7

التغير الشهري
()%
▲
0.08

التغير السنوي
()%
▲
2.95

األغذية والمشروبات

110.4

120.9

121.2

0.25

▲

9.78

▲

السجائر والتبغ

131.8

135.0

135.0

0.00

-

2.43

▲

الكساء وملبوسات القدم

108.0

114.9

115.4

0.44

▲

6.85

▲

خدمات المسكن

115.0

115.0

115.0

0.00

-

0.00

-

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

122.0

127.1

127.2

0.08

▲

4.26

▲

الصحة

109.7

111.6

111.8

0.18

▲

1.91

▲

النقل

125.7

129.9

129.9

0.00

▲

3.34

▲

االتصاالت

111.4

117.2

117.4

0.17

▲

5.39

▲

الترفيهية والثقافية

109.3

117.1

117.2

0.09

▲

7.23

▲

التعليم

124.2

105.0

105.0

0.00

-

15.46-

▼

المطاعم والفنادق

122.5

122.5

122.5

0.00

-

0.00

-

السلع والخدمات المتنوعة

110.5

116.2

116.5

0.26

▲

5.43

▲

باستثناء األغذية والمشروبات

116.2

118.1

118.2

0.08

▲

1.72

▲

باستثناء خدمات السكن

115.4

120.4

120.6

0.17

▲

4.51

▲

المجموعات الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

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

وبالمقارنة مع بقية بلدان مجل

التعاون ،لشهر يناير  ،2021تعتبر دولة الكويت في المرتبة الثانية

بعد السعودية من حيث معدل التضخم السنوي ،وفي المرتبة الثانية بعد قطر ،شهرياً .مع عدم توفر
بيانات اإلمارات لتضخم شهر يناير  ،202ل اية إعداد التقرير .وتعك
14

هذه التفاوتات لمعدل

التضخم مد شدة فترات الح ر من ناحية ،ومد الهجرة المعاكسة من هذه البلدان والتأثير على
الطلب المحلي ،والقدرة على ت ذية اإلنتاج المحلي والواردات للعرض الكلي من السلع والخدمات،
ضمن أسباب أخر .
 6.1التطورات النقدية
أصدر بنك الكويت المركزي ،في  10مار

 ،2021المؤشرات النقدية لشهر يناير  .2021وقد

شهد عرض النقد ) (M2انخفاضا ً طفيفاً ،على أسا

شهري (ديسمبر  /2020يناير )2021بنحو

( ،)%0.7-مع نمو العرض سنويا ً (يناير  /2020يناير  )2021بحوالي ( .)%3.2+وللحكم
على مد سالمة هذا النمو اقتصاديا ً فإنه من المهم توفر إحصاءات عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي
قابلة للمقارنة مع فترات النمو الشهري ،والسنوي للعرض النقدي المشار إليها أعاله ،وهو أمر غير
متوفر حالياً .ورغم ذلك فإن هذه المعدالت للعرض النقدي الزالت في الحدود المقبولة والتي ال
يمكن االستنتاج منها بمساهمتها بمعدل تضخم مرتفع.
أما في مجال الودائع الخاصة والعامة (الحكومية) بالدينار ،بالقطاع المصرفي ،فقد شهدت نموا ً
سنويا ً متقاربا ً ( %2.5+و .)%2.4+أما على المستو الشهري فقد اتجه هذا النمو للسالب خاصة
في مجال الودائع الحكومية (وقد يكون هذا االتجاه مرتبط باإليرادات النفطية) ،مع انخفاض طفين
جدا ً في الودائع الخاصة ( .)%0.6-مع انخفاض شديد في الودائع بالعملة األجنبية ،محلياً ،على
أسا

سن سعر صرفها،
سنوي ( ،)%19.6-وهو أمر يدعم فرضية قوة العملة المحلية ،وتح ّ

واستقراره ،تجاه العمالت األجنبية .ويوضح الشكل ( )11معدل النمو الشهري والسنوي للمؤشرات
النقدية المشار إليها أعاله.
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شكل ( :)11معدل النمو الشهري والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
يناير )%( 2021

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

أما فيما يخا االئتمان المحلي وتوزيعاته قطاعياً ،فقد أوضحت المؤشرات النقدية ذات العالقة بأن
معدل نمو هذه التسهيالت شهدت انخفاضاً ،على األسا
يعك

الشهري ،بحوالي ( ،)%25.2-وهو أمر

حالة عدم استعادة األنشطة االقتصادية ألوضاعها األقرب للطبيعية بسبب ،انخفاض أسعار

النفط وتأثيراتها على تمويل الطلب المحلي ،من ناحية ،وتواضع الطلب المحلي على منتجات العديد
من األنشطة ،بسبب نتائج انتشار فيرو

"كوفيد –  ."19وأن إجمالي االنخفاض في معدل نمو

سد أساسا ً في انخفاض معدل نمو االئتمان الموجه
التسهيالت االئتمانية المشار إليه أعاله تج ّ
للمؤسسات المالية غير المصرفية ،والنشاط الزراعي ،والتسهيالت األخر  ،والعقار.
أما على المستو

السنوي فقد شهد االئتمان المحلي نموا ً إجماليا ً بلغ ( .)%28.8+واستمد هذا

النمو الموجب من نمو ائتمان كافة القطاعات تقريباً ،مثل األنشطة التجارية ،والصناعية،
والمؤسسات المالية غير المصرفية ،وإجمالي التسهيالت الشخصية ،وقروض المستهلكين .ويوضح
الشكل ( )12تطور معدالت نمو التسهيالت االئتمانية حسب األنشطة ،خالل شهر يناير .2021
16

شكل ( :)12معدل النمو الشهري والسنوي ،للتسهيالت االئتمانية
يناير )%( 2021

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

ومن ضمن المؤشرات النقدية تلك الخاا بمكونات األصول االحتياطية الرسمية ،والتي نمت
سنوياً ،بحوالي ( )%16لتصل إلى حوالي ( )14241مليون دينار في يناير العام الجاري ،مقارنة
مع ( )12273مليون دينار قبل عام ،يناير  .2020وتر ّكز المصدرين الرئيسين لهذا النمو في
مكوني االحتياطي ،وهما "وضع االحتياطي لد

صندوق النقد الدولي ( ،)%32.3+و"العملة

والودائع" ( .)%16.6مع استقرار نمو بقية المكونات" :الذهب النقدي" ،و"حقوق السحب
الخاصة" .ويوضح الشكل ( )13تطور هذه األصول ومكوناتها ،في شهر يناير .2021

17

شكل ( :)13معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لمكونات األصول االحتياطية الرسمية
يناير )%( 2021

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

وأخيراً ،الزالت الفجوة بين سعري الفائدة على الودائع بالعملة المحلية ،والدوالر واسعة .مع اتجاه
أسعار الفائدة المحلية على هذه الودائع للتحسن ،شهرياً ،بمعدل بلغ ( )%0.6+لكل من أجل الشهر
وثالثة أشهر ،و( )%0.5+ألجل ستة أشهر ،و( )%0.4+ألجل سنة.
أما في حالة سعر الفائدة على الودائع الدوالرية فقد اتجه ،شهرياً ،لالنخفاض بين ( %1.1-و2.3-
 )%على اآلجال المختلفة بين شهر وسنة .مع انخفاض معدل نمو أسعار الفائدة ،علة أسا

سنوي،

لكل من الودائع بالدينار ،وبالدوالر .إالّ أن انخفاض معدل نمو هذه األسعار على الدوالر يفوق
كثيرا ً ن يره على الدينار .وهو اتجاه محمود لجذب اإليداعات لصالح الدينار الكويتي ،كمصدر
لتمويل االئتمان المحلي.

18

ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اإلنتاج واألسعار
وفقا ً لتقرير أوبك ،مار

 ،2021وصل إنتاج أوبك ،خالل شهر فبراير من نف

العام ،إلى

( )24.848مليون برميل /يوم ،وبانخفاض بلغ ( )647ألن برميل /يوم عن إنتاج الشهر السابق،
يناير ،وبمعدل انخفاض بلغ حوالي ( .)%2.5-وتر ّكز أكبر خفض باإلنتاج ،بين شهر يناير وفبراير
 ،2021في حاالت :المملكة العربية السعودية ( 930-ألن برميل /يوم) ،ثم أن وال ( 50-ألن
برميل /يوم) ،وغينيا االستوائية ( 13-ألن برميل /يوم) ،واإلمارات ( 1-ألن برميل /يوم) .أما
الدول األعضاء بأوبك التي شهدت ارتفاعا ً باإلنتاج فهي أساساً :نيجيريا ( 161+ألن برميل /يوم)،
والعراق ( 59+ألن برميل /يوم) ،وإيران ( 35+ألن برميل /يوم) ،وليبيا وفنزويال ( 33+ألن
برميل /يوم ،لكل منهما) ،مع ارتفاعات بين ( 8 – 1ألن برميل /يوم) بالنسبة للدول األعضاء
األخر  .أما في حالة دولة الكويت فقد شهدت ارتفاعا ً بنحو ( )8+ألن برميل /يوم .ويوضح الشكل
( )14تطور إنتاج الدولة خال العام الماضي المنتهي في فبراير .2021
شكل ( :)14تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
مار

 - 2020فبراير 2021
(مليون برميل /يوم)
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وفي مجال األسعار النفطية ،وصل السعر المرجعي ألوبك ،خالل فبراير  ،2021إلى ()61.05
دوالر /برميل ،وبارتفاع ( )6.67دوالر /برميل عن شهر يناير السابق .ونف

االتجاه ساد في حالة

سعر "برنت" و "غرب تكسا " .ويعود هذا االرتفاع لعدة أسباب ،لعل من أهمها استمرار سياسة
أوبك في خفض اإلنتاج ،وموقن المملكة العربية السعودية في خفض إنتاجها ،طوعاً ،بمليون
برميل /يوم خالل شهري فبراير ومار

من العام الجاري .باإلضافة إلى اتجاه مخزونات النفط في

عدد من الدول المتقدمة لالنخفاض ،واتجاه العرض للتقلا ،وبدء تنامي نمو االقتصاد العالمي.
وفي حالة دولة الكويت ،وصل السعر ،خالل فبراير ،إلى ( )61.31دوالر /برميل ،وبارتفاع
( )6.48دوالر /برميل عن شهر يناير السابق .ويوضح الشكل ( )15تطور سعر برميل النفط
الكويتي المصدّر خالل العام الماضي المنتهي في فبراير .2021
شكل ( :)15تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
مار

 – 2020فبراير 2021
(دوالر /برميل)
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 2.2نمو االقتصاد العالمي
سن في بيئة االقتصاد العالمي في النصن الثاني من عام  ،2020تم إعادة تقييم معدل
بعد بدء التح ّ
سن بلغ ( ،)%0.2+على أسا
االنخفاض في معدل النمو العالمي ليكون ( ،)%3.7-وبتح ّ

سنوي.

أما على مستو عام  ،2021فهناك زخم قوي نحو استعادة معدالت النمو السابقة .وذلك يعود إلى
الحزمة المالية للواليات المتحدة البال ة ( )1.9تريليون المعلنة من قبل اإلدارة االقتصادية الحالية،
وعودة تنامي األنشطة في واحد من أكبر االقتصادات استهالكا ً للطاقة ،من خالل االستيراد ،أي
"كوفيد –  ،"19في العديد من الدول ،باإلضافة إلى

الصين ،وبدء انتشار التطعيم ضد فيرو
أسباب أخر .

وبعد تقلا معدل نمو االقتصاد األمريكي ،عام  ،2020بنحو ( ،)%3.5-تتوقع تقديرات شهر
فبراير  ،2021وصول المعدل إلى ( )%4.8+العام الجاري .ونف

االتجاه يسري على منطقة

اليورو ليرتفع النمو إلى ( ،)%4.3+بعد تقلا عام  2020بلغ ( .)%6.8-ونف

الشيء في

اليابان :من تقلا نمو بحدود ( )%4.9-عام  2020إلى توقع معدل نمو موجب ( .)%3.1+مع
توقع وصول معدل نمو الصين (الذي لم يحقق معدل نمو سالب عام  )2020إلى ( )%8+عام
 .2021ويوضح الجدول ( )2توقعات النمو لعدد من األقاليم والدول المؤثرة في االقتصاد العالمي
عام  ،2021بالمقارنة مع تقديرات العام السابق.
جدول ( :)2معدالت النمو لعدد من األقاليم والدول،
حسب تقديرات شهر فبراير )%( 2021
العالم

منظمة
التعاون
االقتصادي
5.0-

الواليات
المتحدة

منطقة
اليورو

المملكة
المتحدة

اليابان

الصين

الهند

روسيا

3.5-

6.8-

10.5-

4.9-

2.3

7.0-

3.1-

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

1.2

0.0

4.8

4.3

4.1

3.1

8.0

9.0

3.0

عام 2020

3.7-

التغير عن تقديرات
شهر يناير 2020

0.2

0.1

2021

5.1

4.3

التغير عن تقديرات
شهر يناير 2021

0.3

0.4

0.6

0.2

0.0
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0.2

0.6

1.5

0.0

 3.2الطلب العالمي على النفط
شهد عام  2020انكماشا ً في الطلب على النفط بحوالي ( )9.6مليون برميل /يوم ،وليصل إلى
( )90.4مليون برميل /يوم .أما في عام  2021فإن توقعات شهر فبراير من نف

العام تشير إلى

ارتفاع هذا الطلب بحوالي ( )5.9مليون برميل /يوم ،وليصل إلى ( )96.3مليون برميل /يوم،
والتي تزيد عن توقعات شهر يناير السابق بحوالي ( )0.22ألن برميل /يوم .ويتجسد مصدر
التفاؤل في ارتفاع الطلب على النفط بتوقع التطورات االقتصادية اإليجابية في النصن الثاني من
عام  ،2021بشكل يعك

نتائج انتشار التطعيم ضد فيرو

"كوفيد –  ."19وينعك

ذلك أساسا ً

في توقع ارتفاع طلب "من مة التعاون االقتصادي والتنمية  "OECDبحوالي ( )2.6مليون برميل/
يوم ،وليصل إلى ( )44.6مليون برميل /يوم .وكذلك توقع االرتفاع في حالة الدول غير األعضاء
في المن مة ،بحوالي ( )3.3مليون برميل /يوم ،وليصل طلبها إلى ( )51.6مليون برميل /يوم.
ويوضح الجدول ( )3توقعات الطلب عام  2021بالمقارنة مع عام .2020
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جدول ( :)3توقعات الطلب العالمي على النفط لعام ،2021
حسب تقديرات شهر فبراير نف

العام،

وبالمقارنة مع الت يرات النسبية عن توقعات عام 2020
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن
التوقع
عام )%( 2020
لعام 2021
7.51
24.22

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

19.77

7.52

القارة األوروبية

13.09

5.29

آسيا الباسيفيكية

7.32

3.13

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

44.64

6.11

الصين

14.64

8.49

الهند

4.99

13.60

آسيا األخرى

8.59

5.6

أمريكا الالتينية

6.32

5.08

الشرق األوسط

7.94

4.50

افريقيا

4.26

3.98

دول االتحاد السوفيتي السابق

5.34

6.77

3.47

5.93

1.87

8.37

مجموع الدول غير األعضاء في منظمة التعاون

51.63

6.86

العالم

96.27

6.51

تقدير الشهر السابق

96.05

6.41

التعديل

0.22

0.10

منها :روسيا
دول اتحاد سوفيتي سابق أخرى
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 4.2العرض العالمي من النفط
وفقا ً لتقديرات شهر فبراير  ،2021يتوقع أن ينمو عرض الدول غير األعضاء في أوبك من
السوائل النفطية بحوالي ( )1مليون برميل /يوم ،وليصل إلى ( )63.8مليون برميل /يوم .مع توقع
عدم ت ير العرض في حالة الواليات المتحدة .مع توقع أن يتجسد النمو الرئيسي في العرض ،بهذه
الدول ،في كندا ،والنرويج ،والبرازيل ،وروسيا .أما إنتاج أوبك من ال از الطبيعي المسال )(NGL
فيتوقع أن ينمو عام  ،2021بحوالي ( )0.08مليون برميل /يوم ،وليصل إلى ( )5.2مليون برميل/
23

يوم (بعدما شهد انخفاضا ً عام  .)2020ووفقا ً لمصادر معلومات ثانوية ،انخفض إنتاج أوبك ،في
شهري ،وليصل إلى ()24.85

فبراير  ،2021بحوالي ( )0.65مليون برميل /يوم ،على أسا

مليون برميل /يوم ،كما تمت اإلشارة أعاله .ويوضح الجدول ( )4توقعات العرض لعام ،2021
العام ،بالمقارنة مع عام .2020

حسب تقديرات شهر فبراير من نف

جدول ( :)4تقديرات اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك،
حسب تقديرات فبراير 2021
بالمقارنة مع عام ( 2020مليون برميل /يوم)
توقع عام
2021

األقاليم

التغير عن
2020

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

25.17

0.45

17.77

0.16

4.03

0.14

الدول االسيوية الباسيفيكية

0.53

0.00

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

29.73

0.59

الصين

4.15

0.03

الهند

0.75

-0.02

آسيا االخرى

2.46

-0.04

أمريكا الالتينية

6.30

0.24

الشرق االوسط

3.22

0.04

افريقيا

1.34

-0.08

دول االتحاد السوفيتي السابق:

13.67

0.05

منها :روسيا

10.66

0.07

3.01

-0.01

مجموع البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي

31.88

0.23

مجمع انتاج الدول غير األعضاء في اوبك

61.60

0.82

عوائد التكرير

2.20

0.13

مجموع اإلنتاج السائل في البلدان غير األعضاء في اوبك

63.80

0.95

منها الواليات المتحدة االمريكية
الدول االوربية

الدول االخرى

المصدر.OPEC, Oil Report, March, 2021 :
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 5.2التجارة النفطية والمخزون النفطي
شهدت الواردات األمريكية من النفط الخام ،في فبراير  ،2021انخفاضا ً (بعد مستو

مرتفع في

الشهر السابق) ،حيث وصلت إلى ( )5.6مليون برميل /يوم ،مع انخفاض الصادرات األمريكية من
النفط إلى ( )2.8مليون برميل /يوم ،خالل فبراير .وهو مستو لم تشهده الصادرات منذ نوفمبر
.2020
أما في حالة الصين فقد قفزت الواردات من النفط الخام خالل الشهرين األولين من عام  ،2021إلى
أكثر من ( )11مليون برميل /يوم ،بعد استعادة الحصا النفطية لمصانع التكرير .مع ارتفاع
الصادرات الصينية من المنتجات النفطية بحوالي ( )%2بهدن التخلا من مخزون هذه المنتجات.
وفي حالة الهند ،بقي مستو الواردات ،في يناير  ،2021عند مستو متوسط بلغ ( )4.6مليون
برميل /يوم .وتصدّرت العراق كأكبر مصدّر للنفط للهند (حوالي  %25من الواردات) ،ثم المملكة
العربية السعودية ،في المقام الثاني (حوالي  ،)%20ثم اإلمارات ،ونيجيريا ،ثم دولة الكويت.
وفي حالة المخزون النفطي التجاري توضح اإلحصاءات انخفاض مخزون "من مة التعاون
االقتصادي والتنمية" ،خالل شهر يناير  ،2021بحوالي ( )11.3مليون برميل /على أسا
شهري ،وليستقر المخزون عند ( )3,052مليون برميل ،والذي ترتفع بحوالي ( )138.7مليون
برميل عن المستو في العام السابق  .2020مع انخفاض عدد أيام ت طية المخزون ،في المن مة،
بحوالي ( )1.1يوم ،على أسا

شهري ،في يناير  .2021وليصل عدد أيام الت طية إلى ()69.1

يوم.
 6.2تطور عدد الحفّارات النفطية
شهد فبراير  2021ارتفاعا ً بعدد الحفارات على المستو

العالمي بحوالي ( )62+حفّارة ،منها

( )55+في الدول غير األعضاء في أوبك ،و( )7+في الدول األعضاء في أوبك .وتر ّكز أكبر
ارتفاع في الدول غير األعضاء في أوبك في حالة الواليات المتحدة ( ،)23+وكندا ( ،)15+وفي
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من مة التعاون االقتصادي والتنمية ،مجتمعة ،بحوالي ( )42+حقّارة ،والدول غير األعضاء
بالمن مة ( .)13+أما في حالة دول أوبك فتركز االرتفاع في الجزائر ( ،)3+والسعودية (،)2+
والكابون ،وليبيا ،ونيجيريا ( 1+لكل منهما) ،مع انخفاض قدره ( )1-في حالة العراق والكويت.
ويوضح الشكل ( )16اتجاهات ت ير عدد الحفّارات خالل العام الماضي المنتهي في ديسمبر
.2020
شكل ( :)16تطور عدد الحفّارات في دول أوبك ،وعدا أوبك ،والعالم
مار

 - 2020فبراير 2021

المصدر :مج ّمعة من OPEC, Monthly Oil Reports
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ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.1.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج ،خالل الربع الرابع من عام  ،2020ليصل إلى ( ،)%4.1+وفقا ً
للتقدير "الثاني" لمكتب التحليل االقتصادي ،المنشور في  25فبراير  .2021وأ هرت هذه
التقديرات أن مصادر ارتفاع معدل النمو تتجسد في معدل نمو االستثمار الثابت السكني ،على أسا
سنوي ،)%35.8+( ،واالستهالك الخاا ( ،)%2.4+واالستثمار الخاا (،)%26.5+
والصادرات ( .)%21.8+مع انخفاض معدل نمو اإلنفاق الحكومي الفيدرالي ( ،)%0.9-وعلى
(تسرب من الناتج) بمعدل (.)%29.6+
مستو الوالية والمحليات ( .)%1.2-مع نمو الواردات
ّ
أما تعويضات العاملين ،فقد شهدت نمواً ،في الربع الرابع  ،2020على أسا

سنوي ،بلغ

(.)%1.2+
ووصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (اإلسمي) ،في الربع الرابع  ،2020على أسا
إلى ( ،)%6.1+أو ما يعادل حوالي ( )317.6بليون دوالر.

وليصل الناتج ،إسمياً ،إلى

( )21.49تريليون دوالر .ويوضح الشكل ( )17معدل النمو الحقيقي ،على أسا
لفترة األربع سنوات الماضية المنتهية في الربع الرابع .2020
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سنوي،

ربع سنوي،

شكل ( :)17معدل النمو الحقيقي ،على أسا

ربع سنوي

للفترة )%( 2020 – 2017

المصدر.US, BEA :

 2.1.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم (اإلجمالي) ،المعدّل موسمياً ،وعلى أسا

شهري ،في المناطق الحضرية،

خالل شهر فبراير  ،2021بنحو ( .)%0.4+وذلك بالمقارنة ( )%0.3+في شهر يناير السابق.
أما على أسا

سنوي فقد ارتفع بنحو ( ،)%1.7+قبل التعديل الموسمي.

وكان أكبر ارتفاع ،ضمن المجموعات السلعية والخدمية ،وعلى أسا

سد في "الطاقة"
شهري ،يتج ّ

( ،)%3.9+وضمنها "زيت الوقود" ( ،)%9.9+و"الكازولين" ( .)%6.4+أما "األغذية" فقد
ارتفعت بنحو (.)%0.2+
في حين شهد معدل التضخم (األساسي) ،بعد استبعاد األغذية والطاقة ،معدل تضخم (،)%0.1+
على أسا

شهري ،و( ،)%1.3+على أسا

سنوي .وحققت ،ضمن هذا المعدل" ،السيارات

والشاحنات المستعملة" انخفاضا ً بالتضخم ( ،)%0.9-وكذلك في حالة "المالب " (،)%0.7-
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و"سلع الرعاية الصحية" ( ،)%0.7-و"خدمات النقل" ( .)%0.1-ويوضح الشكل ( )18معدل
التضخم ،الت ير في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،على أسا

شهري ،لفترة السنة الماضية

المنتهية في يناير .2021
شكل ( :)18معدل التضخم ،على أسا

شهري ،بالمناطق الحضرية ،والمعدّل موسمياً،

للفترة فبراير  – 2020فبراير )%( 2021

المصدر.US, BLS :

 3.1.3معدل البطالة
وفقا ً إلحصاءات شهر فبراير  ،2021ارتفع عدد العاملين بالحضر بحوالي ( )379ألن ،مع
انخفاض معدل البطالة ،بشكل طفين ،ليصل إلى ( )%6.2مقارنة مع ( )%6.3في الشهر السابق،
ووصول عدد العاطلين ،في فبراير ،إلى حوالي ( )10مليون .مع استمرار عمل آثار انتشار فيرو
"كوفيد –  "19في سوق العمل .وقد تحققت أغلب مكاسب التش يل في أنشطة التسلية وقضاء
أوقات الفراغ ،والضيافة ،والرعاية الصحية ،والمساعدات االجتماعية ،وتجارة التجزئة،
والصناعات التحويلية .في حين انخفض عدد العاملين في الخدمات التعليمية الحكومية المحلية
وعلى مستو

الوالية ،والتشييد ،والتعدين .ويوضح الشكل ( )19تطور معدل البطالة خالل فترة

السنتين السابقتين المنتهية في فبراير .2021
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شكل ( :)19معدل البطالة ،المعدّل موسمياً،
للفترة فبراير  – 2019فبراير )%( 2021

المصدر.US, BLS :

ورغم أن معدل البطالة ،وعدد العاطلين ،في فبراير  ،2021هما أقل مما هو الحال في إبريل
 ،2020إالّ أنهما الزاال أعلى مما هو الحال في فبراير ( 2020قبل انتشار الفيرو ) ،حيث كان
معدل البطالة ( ،)%3.5وعدد العاطلين ( )5.7مليون.
وقد تر ّكز معدل البطالة ،خالل فبراير العام الجاري ،في فئة المراهقين ( ،)%13.9ثم السود
( ،)%9.9يليهم فئة األصول اإلسبانية ( ،)%8.5والبال ين من الذكور ( ،)%6.0والبال ين من
اإلناث ( ،)%5.9وأخيرا ً فئة البيض (.)%5.6
أماااا فتااارة التعطااال فقاااد تركااازت فاااي فتااارة ( )27أسااابوع وأكثااار (حاااوالي  4.1ملياااون) ،ثااام فتااارة
( )14 - 5أسااابوع (حاااوالي  2.2ملياااون) ،وفتااارة أقااال مااان ( )5أسااابوع (حاااوالي  2.1ملياااون)،
وأخيرا ً فترة ( )26 – 15أسبوع (حوالي  1.4مليون).
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 2.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المحلي المعدّل موسمياً ،في الربع الرابع من عام
 ،2020بحوالي ( )%0.7-في منطقة اليورو ،وبحوالي ( )%0.5-في المجموعة األوروبية .وذلك
بالمقارنة مع نف

الربع ،الرابع ،عام  .2019علما ً بأن هذا المعدل قد شهد ارتفاعا ً في الربع الثالث

من  %12.5+( 2020لمنطقة اليورو ،و %11.6+في المجموعة األوروبية) .كما شهد النمو
أدنى مستو من االنخفاض في الربع الثاني من نف

العام ( %11.6-و  ،%11.2تباعاً) ،والذي

يعتبر أقل معدل نمو منذ بدء اإلصدارات اإلحصائية للمعدل على المستو األوروبي عام .1995
ويوضح الشكل ( )20تطور معدل النمو لمنطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،بالمقارنة مع
الواليات المتحدة ،منذ  2008ول اية  ،2020على أسا

ربع سنوي.

شكل ( :)20تطور معدّل النمو المعدل موسمياً ،على أسا

ربع سنوي

في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،والواليات المتحدة ()%

المصدرEU, Eurostat :

31

أما على مستو
مستو

الدول األعضاء بالمجموعة فإن معدل النمو بالربع الرابع  2020حقق أعلى

في حالة "رومانيا" ،وأقل معدل في حالة "إيرلندا" .وشهدت باإلضافة إلى إيرلندا الدول

واألقاليم التالية معدل نمو سالب :النمسا ،وإيطاليا ،وفرنسا ،وسلوفينيا ،وبلجيكا ،وهولندا .في حين
حققت الدول التالية ،باإلضافة إلى رومانيا ،معدالت نمو موجبة :البرت ال ،وسلوفاكيا ،وألمانيا،
وإسبانيا ،وفنلندا ،والجيك ،والدانمارك ،والتفيا ،وقبرا ،وهن اريا ،ولوكسمبورغ ،وإستونيا،
وبل اريا ،واليونان ،وكرواتيا ،ومالطا.
 2.2.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة ،في يناير  ،2021في منطقة اليورو ،والمعدل موسمياً ،إلى حوالي (،)%8.1
والذي يعتبر مستقرا ً بالمقارنة مع المعدل في ديسمبر  ،2020ومرتفعا ً بالمقارنة مع معدل يناير
 .)%7.4( 2020أما معدل البطالة في المجموعة األوروبية فقد وصل إلى ( )%7.3في يناير
 ،2021والذي يعتبر مستقرا ً بالمقارنة مع شهر ديسمبر  ،2020ومرتفعا ً عن ن يره السائد في
يناير  .)%6.6( 2020ويوضح الشكل ( )21تطور معدل البطالة في المنطقة والمجموعة
األوروبية خالل الفترة ( )2021 – 2008على أسا
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ربع سنوي.

شكل ( :)21معدل البطالة في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،على أسا

ربع سنوي،

والمعدل موسمياً ،خالل الفترة ()%( )2021 – 2008

المصدرEU, Eurostat :

وقد وصل عدد العاطلين في االتحاد ،في يناير العام الجاري ،إلى ( )15.663مليون ،منهم
( )13.282مليون في منطقة اليورو .مع انخفاض عدد العاطلين ،بالمقارنة مع ديسمبر ،2020
بحوالي ( )29ألن في االتحاد ،و( )8ألن في منطقة اليورو .أما على مستو بطالة الشباب (تحت
سن  25سنة) ،في يناير  ،2021فقد وصل إلى ( )2.292مليون في االتحاد ،منهم ()2.356
مليون في منطقة اليورو.
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