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ارتفاع أسعار النفط وتالشي ضغوط الجائحة يساهمان في تعزيز آفاق 
نمو االقتصاد الكويتي

علــى الرغــم مــن الصدمــات اجلديــدة التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد العاملــي بــدءاً 
مــن حــرب أوكرانيــا إلــى عمليــات اإلغــالق املرتبطــة باجلائحــة فــي الصــن، بــدأ 
أداء االقتصــاد الكويتــي وآفــاق النمــو املســتقبلي فــي التحســن خــالل األشــهر 
األخيــرة. وكان الرتفــاع أســعار النفــط وتزايــد انتاجــه، ووصــول منــو االئتمــان 
ــب  ــر مــن 10 ســنوات، واســتمرار الطل ــذ أكث ــى مســتوياته املســجلة من إلــى أعل
ــر النفطــي بعــد  ــز تعافــي القطــاع غي ــر فــي تعزي االســتهالكي القــوي، دور كبي
اجلائحــة. ومــن العوامــل الهامــة أيضــاً، رفــع التدابيــر االحترازيــة والقيــود 
احملليــة اخلاصــة باحتــواء تفشــي اجلائحــة مــع شــبه اختفــاء اإلعــالن عــن 
حــاالت اإلصابــة اجلديــدة تقريبــاً وســط انخفــاض حــاد فــي معــدل اإلصابــات 

املؤكــدة إلــى أقــل مــن مائــة حالــة يوميــاً.

مــن جهــة أخــرى، اســتفادت أوضــاع املاليــة العامــة بشــكل ملحــوظ مــن ارتفــاع 
أســعار النفــط. وقــد تتمكــن احلكومــة هــذا العــام مــن تســجيل أول فائــض مالــي 
ــي.  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــى 8.8٪ مــن الن ــذي قــد يصــل إل ــذ عــام 2014 وال من
ــدوق االحتياطــي  ــدء فــي إعــادة رســملة صن ــك الســلطات مــن الب وســيمكن ذل
ــات  ــا أدى حتســن املقوم ــل. كم ــى وشــك النضــوب بالكام ــذي كان عل ــام، ال الع
االقتصاديــة الرئيســية - خاصــة علــى صعيــد القطــاع النفطــي - إلــى رفــع 
توقعاتنــا اخلاصــة بنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، إذ مــن املتوقــع أن يصــل 
معــدل منــو االقتصــاد إلــى 8.5٪ فــي عــام 2022 مقابــل توقعاتنــا الســابقة 

البالغــة 7.0٪ وتقديــرات بنســبة 1.1٪ فــي عــام 2021.

إال ان بعض املخاطر الســلبية والتي تتضمن ضبابية الوضع االقتصادي عاملياً، 
ومــا يتســم بــه مــن شــدة التقلبــات فــي الوقــت احلالــي أصبحــت أكثــر وضوحــاً، 
ــة  ــدالت التضخــم والتوجــه نحــو تشــديد السياســات النقدي ــاع مع إذ أدى ارتف
ــراض. كمــا تواجــه الشــركات  ــآكل القــوة الشــرائية، ورفــع تكاليــف االقت ــى ت إل
أيضــاً ضغوطــاً مســتمرة علــى سالســل التوريــد ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل اإلنتــاج. 
هــذا إلــى جانــب الوضــع السياســي احمللــي الــذي يشــهد جتاذبــات مســتمرة بــن 
الســلطتن التنفيذيــة والتشــريعية. وســيكون لــدى احلكومــة اجلديــدة، مبجــرد 
تشــكيلها، قائمــة طويلــة مــن القضايــا التــي يجــب معاجلتهــا، مــن ضمنهــا تســريع 
ــل ومعاجلــة  ــدى الطوي ــى امل ــو االقتصــادي عل ــز النم ــرة اإلصالحــات لتعزي وتي

تراجــع توظيــف املواطنــن فــي القطــاع اخلــاص.

ارتفــاع أســعار النفــط إلــى أعلــى مســتوياتها فــي عــدة ســنوات وســط مخــاوف 
اإلمــدادات بشــأن 

الرسم البياني 1: أسعار النفط
)دوالر/ برميل(

املصدر: Refinitiv، مؤسسة البترول الكويتية

ــا فــي أواخــر شــهر فبرايــر املاضــي ســعر مزيــج  دفــع الغــزو الروســي ألوكراني
خــام برنــت لالرتفــاع إلــى مســتويات قياســية بلغــت 128 دوالراً للبرميــل، فيمــا 
يعــد أعلــى مســتوياته املســجلة فــي اثنــي عشــر عامــاً )الرســم البيانــي 1(. 
بينمــا كانــت األســعار ثابتــة بالفعــل قبــل انــدالع هــذا الصــراع، وســط شــح 
اإلمــدادات وتزايــد معــدالت الطلــب، إال ان شــدة العقوبــات، التــي مت فرضهــا 
ذاتيــاً، فــي أغلــب احلــاالت، بقيــادة الواليــات املتحــدة وحلفائهــا علــى صــادرات 
ــة. وبالرغــم مــن  ــاز الطبيعــي الروســية هــددت بأزمــة طاقــة عاملي النفــط والغ
العاملــي،  االقتصــاد  منــو  وتباطــؤ  الصينــي  الطلــب  بشــأن  املخــاوف  تراجــع 
حافــظ ســعر مزيــج خــام برنــت علــى اجتاهــه التصاعــدي، إذ مت تداولــه عنــد 
ــة  ــذ بداي ــو )+57٪ من ــة ماي ــل، بنهاي مســتويات تقــارب نحــو 122 دوالراً للبرمي
العــام احلالــي حتــى تاريخــه(، فــي ظــل مخــاوف مــن حــدوث نقــص شــديد فــي 
إمــدادات النفــط الروســية، وتأخــر تزايــد إنتــاج األوبــك وحلفائهــا مــا يســاهم 
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أبرز النقاط
حتســن آفــاق منــو االقتصــاد الكويتــي رغــم الصدمــات التــي تعــرض لهــا االقتصــاد العاملــي بــدءًا مــن تداعيــات حــرب أوكرانيــا حتــى عمليــات اإلغــالق فــي 

الصني.

نتوقع منو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 8.5% هذا العام في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها املسجلة خالل عدة سنوات، إلى جانب 
زيادة اإلنتاج النفطي.

تزايد العائدات النفطية سيساهم في تسجيل أول فائض مالي منذ عام 2014 ويخفف من  ضغوط السيولة التي تعرضت لها احلكومة مؤخرًا.

ارتفاع معدل التضخم إلى 4.4% بنهاية شهر مارس وسط حتسن مستويات الطلب واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد العاملية.

بعد رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي ســعر الفائدة في مارس، بدأ بنك الكويت املركزي رفع أســعار الفائدة لتصل الزيادات إلى 50 نقطة أســاس 
بنهاية مايو.

احلكومة اجلديدة امامها أجندة تشريعية مزدحمة تتضمن إقرار مسودة املوازنة وقانون الدين العام اجلديد.
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خام برنت (السعر االجل لشهر)
سعر خام التصدير الكويتي



فــي تشــديد أوضــاع الســوق. أمــا بالنســبة ملؤشــر الســوق احمللــي، جتــاوز ســعر 
ــة  ــذ بداي ــو )+54٪ من ــة ماي ــل بنهاي ــي 121 دوالراً للبرمي ــر الكويت خــام التصدي

العــام احلالــي حتــى تاريخــه(.

معــاداة  علــى جتنــب  التــي حتــرص   - وحلفائهــا  األوبــك  وكانــت مجموعــة 
ــة شــديدة  ــا بصعوب ــي مت حتقيقه ــى وحــدة املجموعــة الت روســيا واحلفــاظ عل
ــي لرفــع مســتوى إنتاجهــا الشــهري مبعــدالت  – قــد متســكت بجدولهــا الزمن
إضافيــة، ويبــدو أنهــا لــم تتأثــر بالدعــوات املوجهــة مــن إدارة الرئيــس بايــدن، 
وجهــات أخــرى، لرفــع اإلمــدادات بوتيــرة أســرع، مــن أجــل خفــض أســعار 
النفــط. وصادقــت املجموعــة فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي أبريــل املاضــي علــى 
زيــادة إجمالــي اإلنتــاج الشــهري مبقــدار 432 ألــف برميــل يوميــاً، ورفــع نقطــة 
األســاس املرجعيــة ملصــدري النفــط اإلقليميــن اعتبــاراً مــن مايــو. كمــا قامــت 
املجموعــة مؤخــراً فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي 2 يونيــو باملوافقــة علــى تســريع 
الزيــادة فــي العــرض مــن خــالل تقــدمي حصــة زيــادة اإلنتــاج الشــهرية لشــهر 
ســبتمبر وتوزيعهــا بالتســاوي عبــر شــهري يوليــو وأغســطس، وبذلــك تصــل 
الزيــادة الشــهرية اإلجماليــة فــي هذيــن الشــهرين إلــى 648 ألــف برميــل يوميــاً. 
وبالنســبة للكويــت، يعنــي ذلــك أن زيــادة اإلنتــاج الشــهري ســترتفع مــن 29 
ألــف برميــل يوميــاً فــي مايــو ويونيــو حلوالــي 43 ألــف برميــل يوميــاً فــي يوليــو 
ــس ملســتويات  ــك بل ــل أعضــاء أوب ــول ســبتمبر، ســيعود كام وأغســطس. وبحل
ــل  ــون برمي ــد 2.81 ملي ــت عن ــا الكوي ــن ضمنه ــل اجلائحــة، وم ــا قب ــاج م اإلنت
يوميــاً. وســيتضح الحقــاً االليــة التــي ســيتم مــن خاللهــا زيــادة خــط األســاس 
بنحــو 150 ألــف برميــل يوميــاً ليصــل إلــى 2.96 مليــون برميــل يوميــاً للكويــت 
واملتفــق عليهــا فــي 2021، ولكنهــا ســتنطوي علــى انتــاج أكبــر مــن املنطقــة 
احملايــدة املشــتركة مــع الســعودية. وبلــغ إنتــاج النفــط 2.64 مليــون برميــل 
يوميــاً بنهايــة أبريــل مقابــل 2.55 مليــون برميــل يوميــاً بنهايــة عــام 2021 

ــي 2(. )الرســم البيان

الرسم البياني 2: جدول إنتاج النفط لدولة الكويت
)مليون برميل يوميا(

 

OPEC، JODI :املصدر

متانة اإلنفاق االستهالكي في ظل ارتفاع معدالت التضخم

يواصــل زخــم االســتهالك اخلــاص تعزيــز انتعــاش القطــاع غيــر النفطــي، فوفقــاً 
للبيانــات الصــادرة عــن كــي نــت، ارتفــع اإلنفــاق االســتهالكي بنســبة 4.2٪ علــى 
أســاس ربــع ســنوي فــي الربــع األول مــن عــام 2022، وبنســبة 32٪ علــى أســاس 
ســنوي )الرســم البيانــي 3(. وتبعــت تلــك البيانــات تراجــع األداء فــي شــهر أبريــل 
فيمــا قــد يعــزى إلــى تقلــب أمنــاط اإلنفــاق املرتبطــة بشــهر رمضــان املبــارك. إال 
ان وتيــرة النمــو زادت بنســبة 35٪ علــى أســاس ســنوي، علــى الرغــم مــن الريــاح 
املعاكســة الناجمــة عــن ارتفــاع معــدالت التضخــم، وتزايــد تكاليــف االقتــراض 

)رفــع البنــك املركــزي ســعر الفائــدة مبقــدار 25 نقطــة أســاس(.

الرسم البياني 3: االنفاق االستهالكي         
)مليار دينار(

 

Knet :املصدر

القطاعني االستثماري والتجاري يدعمان النشاط العقاري

ــز  ســاهم تعافــي الطلــب علــى العقــار االســتثماري والتجــاري فــي تعزي
منــو املبيعــات العقاريــة، بعــد األداء الضعيــف الــذي شــهدته فــي عــام 
2021. وبنهايــة الربــع األول مــن عــام 2022، وصلــت قيمــة املبيعــات 
إلــى 891 مليــون دينــار )+9.0٪ علــى أســاس ربــع ســنوي، +6.1٪ علــى 
ــي 4(. و ارتفعــت قيمــة صفقــات العقــار  أســاس ســنوي( )الرســم البيان
ــع األول مــن عــام 2022 بنســبة 79٪ و  االســتثماري والتجــاري فــي الرب
128٪ علــى أســاس ســنوي علــى التوالــي ، وهــو اجتــاه إيجابــي امتــد 
ــة 391  ــي قيمــة املبيعــات العقاري ــغ إجمال ــل، إذ بل ــى شــهر أبري أيضــاً إل
مليــون دينــار )+57٪ علــى أســاس ســنوي(. وفــي ذات الوقــت، تراجعــت 
مبيعــات القطــاع الســكني فــي الربــع األول مــن عــام 2022 للربــع الثانــي 
علــى التوالــي )-7.1٪ علــى أســاس ربــع ســنوي، -19.6٪ علــى أســاس 
ســنوي(. كمــا بقــي النشــاط العقــاري الســكني ضعيفــاً نســبياً فــي أبريــل، 
فــي تناقــض شــديد مــع أوضــاع عــام 2021 عندمــا قــاد القطــاع الســكني 
االنتعــاش بعــد اجلائحــة. وقــد يعكــس ذلــك الضعــف اجتــاه املشــترين 
للتخــارج مــن اســتثماراتهم فــي قطــاع أصبحــت تقييماتــه الســعرية مبالغــاً 
فيهــا بشــكل ملحــوظ، واالقبــال علــى القطاعــن االســتثماري والتجــاري، 
ــة.  ــة، وحتســن اآلفــاق االقتصادي فــي ظــل انخفــاض التقييمــات العقاري
كمــا قــد يكــون املشــترون أيضــاً أكثــر حساســية جتــاه ارتفــاع تكاليــف 

االقتــراض وإمكانيــة احلصــول علــى متويــل.

الرسم البياني 4 : مبيعات العقارات
)مليون دينار(

المصدر: وزارة العدل
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دفع إلكتروني (KPAY) نقاط البيع
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تفاقم حدة التضخم بسبب احلرب الروسية األوكرانية

واصــل التضخــم اجتاهــه التصاعــدي فــي الربــع األول مــن عــام 2022، إذ وصــل 
ــى أســاس ســنوي فــي مــارس مقابــل 4.3٪ فــي ديســمبر 2021،  إلــى 4.4٪ عل
علــى خلفيــة التزايــد القــوي للطلــب، واســتمرار قيــود سالســل التوريــد، ومتريــر 
ارتفاعــات أســعار املــواد الغذائيــة والســلع املســتوردة مــن اخلــارج للمســتهلك 
)الرســم البيانــي 5(. كمــا تفاقمــت بعــض هــذه الضغوط بســبب اســتمرار الصراع 
الروســي األوكرانــي، وسياســات الصــن الحتــواء تفشــي فيــروس كوفيــد-19. 
وتأثــرت أســعار املــواد الغذائيــة واملشــروبات بصفــة خاصــة – مــع وصــول مؤشــر 
منظمــة األغذيــة والزراعــة ألســعار األغذيــة )الفــاو( إلــى أعلــى مســتوياته علــى 
اإلطــالق عنــد 159.7 نقطــة )+34٪ علــى أســاس ســنوي( فــي مــارس - مــع 
اســتمرار ارتفــاع مؤشــر الفئــة الفرعيــة مــن مكونــات مؤشــر التضخــم فــي الكويت 
ووصولهــا إلــى 7.2٪. إال ان ارتفــاع األســعار كان واســع النطــاق ولــم يقتصــر 
ــى أســاس ســنوي( فــي ظــل  ــة أو الســكن )+2.3٪ عل ــواد الغذائي ــى امل فقــط عل
مســاهمة عــدد مــن القطاعــات مثــل االثــاث والنقــل والتعليــم واالتصــاالت فــي 
تعزيــز ارتفــاع معــدالت التضخــم االساســي )باســتثناء املــواد الغذائيــة والســكن( 
لتصــل إلــى 4.7٪، متخطيــة معــدل التضخــم اإلجمالــي. وفــي ظــل إمكانيــة 
اســتمرار القفــزات التضخميــة فــي عــام 2022، نتوقــع أن يرتفــع متوســط معــدل 

التضخــم اإلجمالــي إلــى 4.3٪ هــذا العــام مقابــل 3.4٪ فــي عــام 2021.

الرسم البياني 5: تضخم أسعار املستهلك
)٪، على أساس سنوي(

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء 

القطاع احلكومي يعزز منو سوق العمل الكويتي

تســارعت وتيــرة توظيــف املواطنــن الكويتيتــن فــي الربــع الرابــع مــن عــام 
2021، وفًقــا للبيانــات الصــادرة عــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، 
إذ ارتفــع إجمالــي عــدد املوظفــن الكويتيــن مبقــدار 5،833 علــى أســاس ربــع 
ســنوي ليصــل إلــى 404،448 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021 )+ 5.2٪ علــى 
أســاس ســنوي(، مــع اســتحواذ القطــاع احلكومــي علــى 91٪ مــن وظائــف ســوق 
العمــل اإلضافيــة )الرســم البيانــي 6(. إذ ســجل ســوق العمــل فــي القطــاع 
العــام منــواً فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021 بنســبة 6.8٪ علــى أســاس 
ــي عشــر عامــاً ، ممــا رفــع  ــى مــدى اثن ــرة منــو عل ســنوي، ليســجل أســرع وتي
إجمالــي عــدد املوظفــن احلكوميــن إلــى 313.5 ألــف موظــف. مــن جهــة 
أخــرى، اســتمر اســتنزاف القطــاع اخلــاص، إذ فقــد 184 موظفــاً كويتيــاً علــى 
ــع ســنوي ليصــل إجمالــي عــدد املوظفــن إلــى 52.6 ألــف موظــف  أســاس رب
)-2.5٪ علــى أســاس ســنوي(، أو مــا ميثــل نســبة 13٪ مــن إجمالــي قــوة 
العمــل الكويتيــة. وتقلصــت الوظائــف فــي القطــاع اخلــاص اآلن علــى مــدار 
ثمانيــة أربــاع متتاليــة. وعلــى الرغــم مــن تزايــد األعمــال احلــرة املصنفــة بشــكل 
منفصــل )+1.3٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 16.8 ألــف وظيفــة(، إال أن األداء 
الضعيــف علــى صعيــد توظيــف املواطنــن فــي القطــاع اخلــاص بصفــة عامــة 
ــى تغييرهــا مبــا فــي ذلــك  يعتبــر مــن االجتاهــات التــي حتــرص الســلطات عل
احلــد مــن الضغــوط الواقعــة علــى رواتــب القطــاع العــام ودعــم أجنــدة التنويــع 

ــى املــدى البعيــد. االقتصــادي عل

الرسم البياني 6: العمالة الكويتية
)٪، على أساس سنوي(

املصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

حتســن أوضــاع املاليــة العامــة وتســجيل امليزانيــة أول فائــض منــذ ثمانــي 
ســنوات

ــة 2022/2021  ــى للســنة املالي ــات األحــد عشــر شــهراً األول تشــير بيان
)أبريــل - فبرايــر( أن الوضــع املالــي للحكومــة اســتفاد بشــكل كبيــر مــن 
ارتفــاع أســعار النفــط. إذ انكمــش العجــز إلــى 0.4 مليــار دينــار فــي 
حتســن ملحــوظ مقارنــة بالعجــز الــذي بلــغ 6 مليــار دينــار خــالل نفــس 
الفتــرة مــن الســنة املاليــة الســابقة. وارتفعــت اإليــرادات النفطيــة وغيــر 
النفطيــة بنســبة 87٪ علــى أســاس ســنوي )لتصــل إلــى 14.3 مليــار 
دينــار( و41٪ )1.7 مليــار دينــار( علــى التوالــي )الرســم البيانــي 7(. 
وســاهم فــي تعزيــز ارتفــاع اإليــرادات غيــر النفطيــة الدفعــة النهائيــة 
لتعويضــات حــرب اخلليــج مــن جلنــة تعويضــات لــأمم املتحــدة، والتــي 

ــار. ــار دين بلغــت نحــو 0.6 ملي

الرسم البياني 7: وضع املالية العامة

املصدر: وزارة المالية، توقعات بنك الكويت الوطني

ــى  ــى أســاس ســنوي لتصــل إل كمــا ارتفعــت النفقــات بنســبة 10.5٪ عل
16.4 مليــار دينــار، علــى خلفيــة زيــادات تعويضــات العاملــن واالعانــات 
واملنافــع االجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع اإلنفــاق الرأســمالي 
بنســبة 33٪ علــى أســاس ســنوي، إال أنــه ظــل منخفضــاً مــن حيــث قيمــة 
اإلنفــاق الفعلــي بوصولــه إلــى 1.4 مليــار دينــار– 54٪ فقــط مــن موازنــة 
العــام بأكملــه. ومــن املتوقــع أن ترتفــع تلــك البيانــات، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالنفقــات، بشــكل ملحــوظ مبجــرد اعــالن نتائــج العــام بأكملــه، إذ عــادة 
مــا يتــم تســجيل املدفوعــات فــي الشــهر األخيــر مــن العــام. ووفقــاً الحــد 
ــرة نقــاًل عــن  ــة األخي ــي نشــرتها وســائل اإلعــالم فــي اآلون ــر الت التقاري
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توقع



مصــادر رســمية، مــن املتوقــع أن يصــل مســتوى العجــز املالــي املبدئــي إلــى 
3.6 مليــار دينــار للســنة املاليــة 2022/2021. وتتماشــى تلــك األرقــام مع 
توقعاتنــا البالغــة 3.5 مليــار دينــار )8.5٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي(، 
وبانخفــاض عــن توقعــات احلكومــة البالغــة 12.1 مليــار دينــار كمــا ورد 

فــي املوازنــة التقديريــة.

وافــادت نفــس املصــادر الرســمية، أن ســيولة صنــدوق االحتياطــي العــام 
ــة مــارس  ــارات دوالر( بنهاي ــي )7 ملي ــار كويت ــار دين بلغــت نحــو 2.1 ملي
- بعــد ســداد ســندات اليوروبونــد الســيادية بقيمــة 1.1 مليــار دينــار 
ــراض وصــول متوســط ســعر  ــك الشــهر. وبافت ــي املســتحقة فــي ذل كويت
برميــل النفــط إلــى 100 دوالر فــي املتوســط هــذا العــام، نتوقــع تســجيل 
احلكومــة أول فائــض مالــي لهــا منــذ ثمانــي ســنوات فــي الســنة املاليــة 
2023/2022 بنســبة 8.8٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. ومــن شــأن 
ذلــك أن يفســح املجــال للســلطات للبــدء فــي إعــادة رســملة صنــدوق 
االحتياطــي العــام، علــى الرغــم مــن أن تأخيــر تشــكيل احلكومــة اجلديــدة 
ــة عــدم يقــن ال داعــي لهــا بشــأن اإلجــراءات.  قــد أدى إلــى تزايــد حال
وســتكون أجنــدة احلكومــة اجلديــدة ممتلئــة، إذ يجــب عليهــا التطــرق 
إلــى مســودة املوازنــة التــي ســيتم إقرارهــا، وقانــون الديــن العــام اجلديــد، 
والكشــف عــن تفاصيــل االســتراتيجية االقتصاديــة واملاليــة اجلديــدة 
لإلصالحــات  التطــرق  فــي  تســاهم  أن  نأمــل  التــي  األجــل،  طويلــة 
الهيكليــة. مــن جهــة أخــرى، انعكــس قــوة امليزانيــة العموميــة وتوافــر 
املصــدات املاليــة فــي تأكيــد وكالــة موديــز االئتمانيــة التصنيــف االئتمانــي 
الســيادي للكويــت عنــد مســتوى A1، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. إال 
ان إن اإلصالحــات االقتصاديــة واملاليــة ستســاهم بدرجــة هائلــة فــي 

ــل. ــى املديــن املتوســط والطوي ــز آفــاق النمــو عل تعزي

تعافى االئتمان املقدم لقطاع األعمال يعزز منو االئتمان احمللي

اســتهل االئتمــان احمللــي العــام بــأداء قــوي للغايــة، إذ ارتفــع بنســبة ٪3.2 
على أســاس ربع ســنوي حتى شــهر مارس )+8.7٪ على أســاس ســنوي(، 
علــى خلفيــة تســارع وتيــرة القروض املقدمة لقطــاع األعمال )+3.7٪ على 
أســاس ربــع ســنوي، +4.5٪ علــى أســاس ســنوي( واســتمرار األداء القــوي 
ــع ســنوي، +٪14  ــى أســاس رب لقطــاع االئتمــان االســتهالكي )+2.2٪ عل
ــى أســاس ســنوي(. وفــي واقــع األمــر، شــهد االئتمــان املقــدم لقطــاع  عل
األعمــال علــى أســاس ربــع ســنوي أســرع وتيــرة منــو منــذ عشــر ســنوات 
علــى األقــل، إذ اســتفاد القطــاع أخيــراً مــن تعافــي األنشــطة االقتصاديــة 
بالتزامــن مــع رفــع القيــود املتعلقــة باجلائحــة، والطلــب املكبــوت علــى 
اإلنفــاق الرأســمالي نظــراً خلفــض الشــركات نفقاتهــا الرأســمالية أثنــاء 
اجلائحــة، إلــى جانــب حتســن املعنويــات بصفــة عامــة جتــاه التوقعــات 

االقتصاديــة وســط ارتفــاع أســعار النفــط )الرســم البيانــي 8(.

الرسم البياني 8: االئتمان اخلاص للمقيمني
)٪ على أساس سنوي(
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االئتمان للقطاع الخاص
األسر (باستثناء شراء األوراق المالية)

األعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية)
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ونتوقــع أن يســتمر منــو االئتمــان بدعــم مــن العوامــل ســالفة الذكــر 
فقــد  املطلوبــات،  فــي جانــب  أمــا  العــام.  لهــذا  توقعاتنــا  إطــار  فــي 
واصلــت ودائــع القطــاع اخلــاص ارتفاعهــا، إذ حققــت مكاســب فــي 
مــارس للشــهر الثالــث علــى التوالــي )+4.4٪ علــى أســاس ربــع ســنوي، 
+6.0٪ علــى أســاس ســنوي(، مســجلة أســرع وتيــرة منــو علــى أســاس 

ــذ نحــو عامــن. ــع ســنوي من رب

رفــع  بعــد  مــارس،  فــي  النقديــة  سياســتها  تشــديد  الكويــت  وبــدأت 
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي أســعار الفائــدة الرئيســية مبقــدار 
25 نقطــة أســاس. وفــي مايــو، اجتــه بنــك الكويــت املركــزي لزيــادة 
ســعر اخلصــم مبقــدار 25 نقطــة أســاس )إلــى 2.0٪(، بــدالً مــن اتبــاع 
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي برفــع ســعر الفائــدة مبقــدار 50 نقطــة 
أســاس )الرســم البيانــي 9(. ومــن املتوقــع أن يرتفــع ســعر اخلصــم فــي 
الكويــت فــي ظــل مواصلــة االحتياطــي الفيدرالــي رفــع أســعار الفائــدة، 
ــع بنــك الكويــت املركــزي رفــع معــدالت  ــه ليــس بالضــرورة أن يتب اال ان

ــة خطــوة بخطــوة. ــدة األمريكي الفائ

األســهم تقلــص مكاســبها القويــة علــى خلفيــة العمليــات البيعيــة املكثفــة 
فــي مايــو

ــاً بنســبة ٪16  ــت منــواً قوي ــام لبورصــة الكوي ســجل مؤشــر الســوق الع
ــع األول مــن عــام 2022 بدعــم مــن  ــع ســنوي فــي الرب ــى أســاس رب عل
حتســن املعنويــات علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار النفــط واألربــاح اجليــدة 
اإليجابيــة  االقتصاديــة  والتوقعــات  الشــركات  عنهــا  أعلنــت  التــي 
ــدول  ــي 10(. ويتماشــى ذلــك األداء مــع االجتــاه العــام ل )الرســم البيان
مجلــس التعــاون اخلليجــي، إذ ســجل مؤشــر مورجــان ســتانلي اخلليجــي 
زيــادة بنســبة 18٪ خــالل نفــس الفتــرة. وامتــد تعافــي اداء األســهم 
حتــى أبريــل )+2.6٪ علــى أســاس شــهري(، ممــا دفــع القيمــة الســوقية 
إلــى تســجيل أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــالق عنــد مســتوى 49 مليــار 
دينــار، قبــل أن يــؤدي تزايــد حالــة عــدم اليقــن التــي ســادت األســواق 
العامليــة واملخــاوف بشــأن تباطــؤ النمــو االقتصــادي إلــى دفــع األســعار 
لالنخفــاض فــي مايــو. ومت تقليــص املكاســب التــي حتققــت منــذ بدايــة 

العــام إلــى 8.4٪ كمــا فــي 27 مايــو.

الرسم البياني 9: سعر الفائدة الرئيسي في الواليات املتحدة والكويت
)٪(

Haver :املصدر

أمــا بالنســبة للنظــرة املســتقبلية، فقــد يواصــل ارتفــاع أســعار النفــط 
والتوقعــات االقتصاديــة املواتيــة تعزيــز أداء األســهم الكويتيــة، حتــى 
لــو اســتمرت الريــاح املعاكســة علــى الصعيــد العاملــي والتــي تتضمــن 
ارتفــاع معــدل التضخــم إلــى اعلــى مســتوياته املســجلة فــي عــدة ســنوات، 
وتباطــؤ وتيــرة النمــو االقتصــادي بســبب تداعيــات الصــراع الروســي 

األوكرانــي وتشــديد السياســات النقديــة.
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سعر الخصم
سعر الفائدة المستهدف لالحتياطي الفيدرالي
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المتوسط اليومي لألسهم المتاجر بها (مليون دينار، الجانب األيسر)
مؤشر بورصة الكويت (الجانب األيمن)



الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20162017201820192020202120222023

)مليار دينار(
33.536.641.741.332.444.154.552.4الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

12.815.419.818.911.218.829.225.7النفطي
20.721.221.922.421.323.125.326.7غير النفطي

)نسبة التغّير(
8.91.18.53.3-0.6-5.32.4-3.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.012.83.1-8.9-1.0-10.42.4-3.3النفطي
8.83.53.73.6-0.1-3.81.52.5غير النفطي

……2.93.14.24.33.56.3االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
……0.5-1.22.7-3.63.83.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(

3.51.50.61.12.13.44.33.1التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
8.58.82.3-33.2-9.5-3.1-8.9-13.8-امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

39.143.749.341.632.444.250.245.8اإليرادات
34.939.044.237.227.139.646.641.8النفطية

4.24.75.14.55.34.63.64.0غير النفطية
52.852.652.451.166.352.741.443.4املصروفات

……4.04.40.00.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة
8.58.82.3-33.2-9.5-3.1-13.2-17.7-امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

13.412.911.311.832.926.212.113.0الدخل االستثماري*

18.619.013.99.910.75.03.53.3الدين العام

4.68.014.424.521.119.232.926.1-ميزان احلساب اجلاري
17.621.329.725.914.628.541.635.4ميزان السلع
41.945.752.247.537.848.258.554.3 الصادرات
24.324.422.521.623.219.717.018.9 الواردات

11.3-10.5-10.5-9.7-13.1-17.8-16.7-18.1-صافي اخلدمات
11.515.613.326.232.814.312.113.0صافي الدخل االستثماري

10.9-10.3-13.2-16.6-14.6-10.7-12.2-15.6-حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

……0.3020.3030.3020.3040.3070.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
……2.502.753.002.751.501.50سعر فائدة البنك املركزي

39516964417010085سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.952.702.742.682.442.412.722.81إنتاج 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.** باستخدام بيانات JODI/OPEC املتحصل عليها من خالل االتصال املباشر

الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

ديسمبر)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2019 

ديسمبر    
2020

نوفمبر
2021

ديسمبر
2021

يناير
2022

نوفمبر
2022

ديسمبر
2022

يناير
2022

…38.439.842.142.342.743.243.7االئتمان
…4.33.55.26.37.07.98.7النمو )٪النمو السنوي(

…38.139.139.239.039.740.140.6عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
…0.51.93.95.7-1.2-1.22.7-النمو )٪النمو السنوي(

…1.53.03.94.34.34.44.4التضخم )٪النمو السنوي(
…3.02.74.84.64.64.74.7باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

5.025.928.030.020.433.941.234.8االنفاق اإلستهالكي )٪النمو السنوي(

…114106…10599105102ثقة املستهلك )مؤشر اراء(

664981758694113107سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

6,2825,5466,7907,0437,3507,6388,1478,358البورصة - املؤشر الوزني
4.53.74.43.96.72.6-4.51.6النمو )٪النمو السنوي(
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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 
إيجاده، باإلضافة إلى التقارير السابقة، على موقع بنك الكويت الوطني اإللكتروني تحت قائمة “التقارير”. الرجاء زيارة موقعنا: www.nbk.com لالّطالع على تقارير أخرى. للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع 

. econ@nbk.com :قسم البحوث االقتصادية في بنك الكويت الوطني على رقم: 5500 2259 )965+(، أو على البريد اإللكتروني

© مالحظة على حقوق النشر: يعد هذا التقرير أحد إصدارات بنك الكويت الوطني احملفوظة، وال يحق ألحد إعادة نشره أو طباعته دون املوافقة املسبقة من بنك الكويت الوطني. 

الفرع   الرئيسي

الكويت  
  بنك   الكويت   الوطني

Shuhada	Street,	Sharq	Area,	NBK	
Tower

P.O.	Box	95,	Safat	13001
Kuwait City, Kuwait

Tel:	+965	2242	2011
Fax:	+965	2259	5804

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

  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


