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في عام «كورونا».. حتويالت الوافدين بالكويت تقفز إلى ٥٫٣ مليارات دينار

أحمد مغربي

شهد إنفاق الكويتيني على السفر هبوطا حادا بلغ 
٥٧٫٥٪ خالل عام ٢٠٢٠، وذلك بالتزامن مع حاالت 
اإلغالق الكامل التي قامت بها العديد من دول العالم 
ملنع تفشــى جائحة كورونا، إذ بلغ إنفاقهم وفقا 
للبيانات األولية مليزان املدفوعات، التي أصدرها 
بنك الكويت املركزي أمس، نحو ٢٫٠٤ مليار دينار 
مقارنة بإنفاق بلغ ٤٫٨ مليارات دينار خالل عام 

٢٠١٩، وذلك حسب البيانات املعدلة لبند السفر.
علما أن إنفاق الكويتيني على السفر قد شهد 
حتسنا كبيرا خالل الربع الثالث والرابع من العام 
املاضي مقارنة بالربع الثاني الذي شهد انخفاضا 
حادا بالتزامن مع بدء انتشار اجلائحة وإغالق مطار 
الكويت الدولي ودخول العديد من الدول السياحية 
في املنطقة والعالم فــي إغالق كامل، وبناء على 
البيانات املعدلة إلنفاق السفر فإنه بلغ نحو ١٫١٩ 
مليار دينار في الربع األول ليشهد انخفاضا الى 
٨١٫٢ مليون دينار في الربع الثاني ثم بلغ ٤٥٨٫٨ 
مليون دينار في الربــع الثالث ثم ٣١٤٫٦ مليون 
دينار فــي الربع الرابع من العام املاضي، مع بدء 

تخفيف قيود السفر.
يذكر أن اإلنفاق على السفر وفقا إلحصائية 
«املركزي» ال يقتصر على رحالت السياحة والعمل 
اخلاصة باملواطنني وغيرهم، بل يشــمل العالج 
في اخلارج والبعثات الدراسية وسفرات املهمات 

الرسمية وغيرها.
حتويالت الوافدين

وفيما يتعلق بتحويالت الوافدين في الكويت، 
أظهرت بيانات بنك الكويت املركزي ان حتويالت 
العاملني خالل ٢٠٢٠ شهدت قفزة ومنو مضطردا 
بنحــو ١٤٫٥٪ لتبلغ ٥٫٣ مليــارات دينار مقارنة 
بتحويالت بلغت ٤٫٦٢ مليارات دينار، ويظهر ان 
حتويالت العاملني شهدت حتسنا كبيرا في الربع 
الثالث والرابع من العام املاضي، إذ بلغت التحويالت 
في الربع الرابع ١٫٤٧ مليار دينار وفي الربع الثالث 
١٫٤ مليار دينار وفي الربع الثاني ١٫٠٥ مليار دينار 

وفي الربع األول ١٫٣٥ مليار دينار.
وتأتي ارتفاع قيمة األموال التي حولها الوافدين 
الى بلدانهم رغم تداعيات جائحة كورونا والتي نتج 
عنها تسريح آالف الوافدين من أعمالهم باإلضافة 
الى عشــرات اآلالف الذين مت تخفيض رواتبهم 
بنسب مختلفة وهو األمر الذي ساهم في تخفيض 
التحويالت خصوصا في الربع االول والثاني من 
العام املاضي لتشهد بعدها ارتفاعا كبيرا مع نهاية 
العام املاضي، فضال عن قيام العديد من الوافدين 
بتسفير عائالتهم الى بالدهم وبالتالي عدم احلاجة 
الى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وحتويل اجلزء 
األكبر الى أسرهم، ناهيك عن عدم امتالك الوافدين 
أي سبل لالســتفادة من مدخراتهم في الكويت 
مثل االستثمار املباشر او شراء عقارات او غيره.
كما أن حالة اإلغالق اجلزئي والشــامل التي 
نفذتها البالد وإغالق املطاعم والكافيهات قد تكون 
أحد األسباب التي حالت دون زيادة إنفاق الوافدين 
فــي البالد وجلوئهم إلى زيــادة حتويالتهم الى 
بلدانهم األصلية، ناهيك عن عدم االستقرار الذي 

يعيشــه البعض نتيجة األوضاع الراهنة الناجمة 
عن زيادة حاالت كورونا، هذا باإلضافة الى عدم 
سفر الوافدين خالل فترات الصيف والعطالت الى 
بلدانهم، حيث ان بند تذاكر الســفر والهدايا كان 

من البنود املكلفة على الوافدين.
ووفقا إلحصاءات السكان في البالد على حسب 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية فإن عدد الوافدين بلغ 
٣٫٢ ماليني وافد مقابل ١٫٤٥ مليون كويتي بإجمالي 
عدد سكان يبلغ ٤٫٦ ماليني نسمة، وتتصدر الدول 
اآلسيوية قائمة التحويالت مثل الهند وبنغالديش 
والفلبــني، بينما تأتي الدول العربية بعدها وعلى 

رأسها مصر ولبنان وسورية واألردن.
أهمية ميزان املدفوعات

ويعتبر ميــزان املدفوعات انعكاســا ألداء 
االقتصاد الكويتي خالل الفترة املالية، وذلك من 

حيث تداخل االقتصاد احمللي مع االقتصاد العاملي، 
كما يشكل ميزان املدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع 
القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية 
القتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط 
ورسم وتقييم السياسات االقتصادية الكلية عموما 
والعالقات االقتصادية اخلارجية خصوصا في 
ضوء هيكلها اإلنتاجي وقوة اقتصادها الوطني 

وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشــفت البيانات ان الكويت باعت 
نفطا بقيمة ١٠٫٩ مليارات دينار خالل عام ٢٠٢٠، 
ويأتي هذا التحسن الكبير في قيمة الصادرات 
النفطية بعد االرتفاع التدريجي ألســعار النفط 
اخلام الكويتي بعد انهيارها بشكل حاد في الربع 
الثاني من العام املاضي عقب تفشى جائحة كورونا 
وجلوء العديد من دول العالم الى اإلغالق الكامل 

ووقف حركة السفر والطيران.

وخالل الربــع الرابع من العام املاضي بلغت 
الصادرات النفطية ٢٫٧٩ مليار دينار وفي الربع 
الثالــث من العام ٢٫٧٨ مليــار دينار وفي الربع 
الثاني شــهدت اكبر انخفــاض لتبلغ ١٫٧ مليار 
دينار مقارنة بأعلى مستوى سجلته خالل العام 
عندما بلغت ٣٫٦ مليارات دينار في الربع األول 

من العام املاضي.
وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت 
من السلع ٧٫٥ مليارات دينار لكامل عام ٢٠٢٠، 
ومن الالفت ان الواردات السلعية شهدت ارتفاعا 
كبيرا خالل الربع الرابع من العام املاضي إذ بلغت 
أكثر من ملياري دينار مقارنة مع ١٫٨ مليار دينار 
في الربع الثالث ونحو ١٫٦ مليار دينار في الربع 
الثاني ونحو ملياري دينار في الربع االول، وفي 
املجمل يبلغ متوسط واردات الكويت من السلع 

نحو ملياري دينار.

وتظهر بيانات بنك الكويت املركزي أن احلساب 
اجلاري، (الذي يبني خالصة املتحصالت واملدفوعات 
فيما بني االقتصاد احمللي واالقتصادات األخرى 
فيما يتعلق مبعامالت السلع واخلدمات والدخل) 
سجل فائضا خالل الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ بلغ 
نحو ٣٫٥ مليارات دينار مقابل فائض بلغ نحو ٢٫٣ 
مليار دينار خالل الربع السابق، بارتفاع قيمته 

١٫١ مليار دينار ونسبته ٥٠٫٦٪.
ويعزى ارتفاع فائض احلساب اجلاري بصفة 
أساســية إلى ارتفاع قيمة إجمالي املتحصالت 
املدرجة في اجلانب الدائن من احلساب اجلاري 
بنحو ١٫٢ مليار دينار وبنسبة ١٦٫٧٪ مقارنة بالربع 
السابق من جهة، وارتفاع قيمة إجمالي املدفوعات 
املدرجة في اجلانب املدين من احلساب اجلاري 
مبا قيمته نحو ٥٩٫٥ مليون دينار وبنسبة ١٫٢٪ 

مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.
كما تظهر البيانات األولية انخفاض قيمة فائض 
امليزان السلعي خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ بنحو 
١٤٣٫٧ مليون دينار أو ما نســبته ١١٫٤٪ مقارنة 
بالربع الســابق، لتبلغ قيمة هــذا الفائض نحو 
١١١٣٫٤ مليــون دينار، مقابل نحو ١٢٥٧٫١ مليون 

دينار خالل الربع السابق.
احلساب املالي

وسجل حساب اخلدمات (صافي قيمة املعامالت 
املرتبطة باخلدمات فيما بني املقيمني وغير املقيمني، 
وتشــمل خدمات النقل، والسفر، واالتصاالت، 
واإلنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى اخلدمات 
والسلع احلكومية) ارتفاعا في قيمة العجز خالل 
الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مبا قيمته ٣٧٫٧ مليون 
دينار وبنسبة ٤٫٥٪ ليصل إلى نحو ٨٧٨٫٩ مليون 
دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو ٨٤١٫١ مليون 

دينار خالل الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات احلســاب املالي (الذي 
يســجل معامالت تبادل أصول وخصوم مالية بني 
املقيمني وغير املقيمني في االقتصاد احمللي) مليزان 
مدفوعات الكويت، تشير اإلحصاءات األولية إلى أن 
هناك تدفقا ماليا صافيا إلى اخلارج (زيادة في صافي 
قيمة االستثمارات في اخلارج من جانب املقيمني في 
االقتصــاد احمللي) بلغ نحو ٢٫٨ مليار دينار خالل 
الربع الرابع لعام ٢٠٢٠، مقابل تدفق مالي صاف إلى 
اخلارج بلغ نحو ٣ مليارات دينار خالل الربع السابق.
الرئيسية  للتطورات في احلسابات  ونتيجة 
للميزان، ســجل الوضع الكلي مليزان مدفوعات 
الكويت خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ عجزا بلغت 
قيمته نحو ٩٠٠ ألف دينار، مقابل فائض بلغت 
قيمته نحو ٦٨٠٫٢ مليون دينار خالل الربع السابق.

وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات 
الكويت تأخذ في االعتبار التغير في صافي قيمة 
املوجودات اخلارجية لبعض اجلهات املسجلة ضمن 
بند «احلكومة العامة»، باإلضافة إلى قيمة إجمالي 
األصول االحتياطية لبنك الكويت املركزي (تغير)، 
فإن الوضع الكلي مليــزان املدفوعات باملفهوم 
الواسع يظهر فائضا خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ 
بلغت قيمته نحــو ٩٩٣٫٥ مليون دينار، مقارنة 
بفائض بلغت قيمته نحو ٢٫٥ مليار دينار خالل 

الربع السابق له.

بنسبة ارتفاع ١٤٫٥٪.. مقارنة بتحويالت بلغت ٤٫٦ مليارات دينار في ٢٠١٩

الكويت باعت نفطًا بـ ١١ مليار دينار العام املاضي بعد التحسن الكبير في أسعار اخلام
استيراد سلع وواردات بقيمة ٧٫٥ مليارات دينار.. مبتوسط ملياري دينار كل ٣ أشهر

١٢١٫٥ مليون دينار إنفاق السياح في الكويت
بلغ إنفاق السياح األجانب في الكويت الزائرين غير املقيمني في 
البالد خالل العام املاضي ما قيمته ١٢١٫٥ مليون دينار، وقد بلغ إنفاق 
السياح بالبالد خالل الربع األول من العام الفائت أكبر قيمة ربعية 
عندا بلغ ٥٤٫٢ مليون دينار ليشــهد انخفاضا في الربع الثاني مع 

إغالق احلدود واملطارات في الكويت، لتشهد تعافيا محدودا خالل 
الربــع الثالث ليبلغ اإلنفاق ٢٧ مليون دينــار ثم ٢٨ مليون دينار 
في الربع الرابع من العام املاضي، علما ان هذه املبالغ تســجل في 

جانب املتحصالت (اجلانب الدائن).

إنفاق الكويتيني على السفر ينخفض بأكثر من ٥٧٫٥٪ في ٢٠٢٠ إلى ملياري دينار فقط!

٢٥٥٠ دينارًا نصيب املواطن من الديون الكويتية
مصطفى صالح

كشــفت بيانات رسمية، 
حصلت «األنباء» عليها، أن 
نصيب املواطن الكويتي من 
إجمالي الدين العام الكويتي 
(سواء الداخلي او اخلارجي)، 
بلغ نحو ٢٥٥٠ دينارا للفرد 
الواحــد، وذلك كمــا في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠، حيث بلغ 
إجمالي الديــن العام للبالد 
٣٫٤٩ مليارات دينار، وذلك 
إلجمالي عدد املواطنني البالغ 
١٫٣٦ مليون مواطن ومواطنة.
البيانــات أن  وتوضــح 
نصيب املواطن الكويتي من 
الدين العام سجل انخفاضا 
سنويا بنسبة ٢٤٪ وبقيمة 
٨٢٢ دينارا، وذلك باملقارنة 
مــع نصيبــه البالــغ ٣٣٧٩ 
دينــارا، كما في العام املالي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث بلغ وقتها 
الدين العــام ٤٫٥١ مليارات 

دينار.
ان  البيانــات  وتظهــر 
نصيــب املواطــن الكويتي 
من الدين العــام للبالد في 
تناقص مســتمر منذ العام 
املالي ٢٠١٧/٢٠١٦، حيث بلغ 
وقتهــا ٤٧٨٦ دينــارا للفرد 
مقابل إجمالي دين عام بلغ 
٦٫٢٥ مليارات دينار، ليرتفع 
إلى ٥٤٧٣ دينارا بالعام املالي 
٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل إجمالي دين 
عام بلغ ٦٫٩٨ مليارات دينار، 
فيما انخفض إلى ٤١٥٨ دينارا 
املالــي ٢٠١٩/٢٠١٨،  بالعــام 
وذلــك مقابــل إجمالي دين 
عام بلغ ٥٫٨٣ مليارات دينار.
العــام  الديــن  وميثــل 
العجوزات  للكويت تراكــم 
املالية املاضية، تضاف إليه 
أرصدة املوازنة املستقبلية 

لنــا هذه املؤشــرات معيارا 
لتقييمها.

النصيب من الناجت احمللي

وفي املقابــل، بلغ نصيب 
الناجت  املواطن مــن إجمالــي 
احمللــي للكويــت كمــا في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٢٨٫٨ ألف 
دينار، حيث بلغ إجمالي الناجت 
احمللــي للبــالد ٣٩٫٤٣ مليار 
دينار مقسم على ١٫٣٦ مليون 

بلغ نصيب املواطن من الناجت 
احمللي للكويت ٣١٫١٢ ألف دينار 
بالعام املالي ٢٠١٧/٢٠١٦، حيث 
بلغ الناجت احمللي وقتها ٤٠٫٦٩ 
مليار دينار، ليتراجع بالعام 
املالي ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ٣٠٫٧٨ ألف 
دينار نسبة الى ناجت محلي بلغ 
٣٩٫٢٨ مليار دينار، ويســجل 
٢٨ ألــف دينار بالعــام املالي 
٢٠١٩/٢٠١٨ نســبة الــى ناجت 
محلي بلغ ٣٩٫٢٨ مليار دينار.

مواطــن ومواطنــة. وتشــير 
البيانات إلى أن نصيب املواطن 
الكويتــي مــن النــاجت احمللي 
للبالد سجل انخفاضا سنويا 
١٫٧٪ بنسبة وبقيمة ٥١٢ دينارا، 
وذلك باملقارنة مع نسيب بلغ 
٢٩٫٣٩ ألف دينار بالعام املالي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث بلغ الناجت 
احمللي اإلجمالي للكويت وقتها 

٣٩٫٢٦ مليار دينار.
وخــالل آخــر ٥ ســنوات، 

٣٫٤٩ مليارات دينار الّدين العام الداخلي واخلارجي للبالد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.. موزعة على ١٫٣٦ مليون مواطن

كنفقة دفع الفوائد على الدين 
العام، ويتمثل عدم التوازن 
املالي الواقع باســتمرار في 
عــبء املصروفــات القادمة 
املطلوبة لدفــع الفوائد، ما 
يــؤدي لتراكم ديــن جديد، 
ولكــن إحدى أهم املشــاكل 
بهذه املؤشــرات هي الطابع 
تكــون  فقــد  التقديــري 
املستويات عالية للغاية او 
منخفضــة للغاية فال تقدم 

«ميد»: ٧٢٪ ارتفاع ترسيات العقود 
في الكويت خالل مايو املاضي

محمود عيسى

واصلــت الكويــت تقدمها فــي مضمار 
ترســيات العقود خالل شهر مايو املاضي 
وفقا لقائمة مجلة ميد للترسيات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا - مينا - 
لتحتل املركز الثالث بعد اإلمارات واململكة 

العربية السعودية.
وقالت مجلة ميــد إن الكويت وبعد أن 
سجلت ارتفاعا في ترسيات العقود بنسبة 
٥٤٪ خالل شــهر أبريل املاضي مقارنة مع 
مارس الذي ســبقه، حيــث وصلت عندئذ 
الى ٤٧١ مليون دوالر املاضي، فقد سجلت 
ارتفاعا في ترسيات العقود في مايو بلغت 
نسبته ٧٢٪ لتصل قيمتها الى ٨٠٨ ماليني 
دوالر، ويعود الفضل في ذلك النمو القوي 
الى منح أربعة عقود بقيمة إجمالية قدرها 
٧٦٤ مليون دوالر ضمن برنامج اإلصالح 
البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات 

الدوالرات.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون، فقد 

حلت اإلمارات والسعودية في املركزين االول 
والثانــي بعقود بلغــت قيمتها ١٫٧٧ مليار 
دوالر و١٫٠٤ مليار دوالر على التوالي، فيما 
جاءت الكويت في املركز الثالث، والبحرين 
في املركز الرابع بعقود بلغت قيمتها ٣٨٢ 
مليون دوالر، وتلتها قطر في املركز اخلامس 

بعقود قيمتها ٣٤٦ مليون دوالر.
وعلى صعيد منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا - مينا، فقد شهت تراجعا 
في قيمة الصفقات املبرمة لتصل الى ٤٫٦ 
مليارات دوالر وبانخفاض بنسبة ٣٤٫٥٪ 
مقارنة مع ٧ مليارات دوالر من الصفقات 
املبرمة في أبريل. وعزت املجلة هذا التراجع 
الــى تدني إجمالــي العقــود املمنوحة في 

السعودية.
وعلى صعيد منطقة مينا، فقد أرســت 
إيران والعراق عقودا بقيمة ٩٢ مليون دوالر 
و٧٤ مليون دوالر على التوالي، فيما أرسى 
األردن ومصر عقودا بقيمة ٥٢ مليون دوالر 
و٣٠ مليون دوالر على التوالي، ومنح لبنان 

عقودا بقيمة ١٠ ماليني دوالر.

وصلت قيمتها إلى ٨٠٨ ماليني دوالر

٢٨٫٨ ألف دينار حصة الفرد الكويتي من الناجت احمللي اإلجمالي البالغ ٣٩٫٤ مليار دينار


