
أغسطس 2022 

التقرير الربعي لالقتصاد الكويتي 
 

بنك الكويت الوطني
 إدارة البحوث االقتصادية

االقتصاد  مؤشرات  تحسن 
مخاوف  تصاعد  رغم  المحلي 

النمو العالمي



تحسن مؤشرات االقتصاد المحلي رغم تصاعد مخاوف النمو العالمي

أظهــر االقتصــاد الكويتــي إشــارات إيجابيــة فــي الربــع الثانــي وبدايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام احلالــي، علــى الرغــم مــن تزايــد الريــاح املعاكســة التــي تهــدد 
ــاع التضخــم وتشــديد السياســات  ــي ظــل ارتف ــي ف ــاق منــو االقتصــاد العامل آف
النقديــة واحلــرب فــي أوكرانيــا. ويواصــل قطــاع النفــط لعــب دور جوهــري فــي 
دفــع منــو االقتصــاد الكويتــي وســط تزايــد إنتــاج النفــط وارتفــاع أســعاره فــي 
الربــع الثانــي مــن العــام بالرغــم تراجــع األســعار مجــدداً فــي يوليــو نظــراً لتزايــد 
مخــاوف ضعــف منــو االقتصــاد العاملــي. كمــا أن املؤشــرات الرئيســية للنشــاط 
غيــر النفطــي مشــجعة، إذ وصلــت املبيعــات العقاريــة إلــى مســتوى قياســي فــي 
الربــع الثانــي مــن العــام، ووصــل اإلقــراض املصرفــي ألعلــى مســتوياته املســجلة 
فــي 13 عامــاً فــي مايــو، كمــا كان اإلنفــاق االســتهالكي قويــاً، إذ ســاهمت املنحــة 
ــزه.  ــو املاضــي فــي تعزي ــن فــي يوني ــة التــي صرفتهــا احلكومــة للمتقاعدي املالي
ــة، وإن كان  مــن جهــة أخــرى، واصــل البنــك املركــزي تشــديد السياســة النقدي
التــوازن بــن كبــح التضخــم  منــه لتحقيــق  بوتيــرة متواضعــة نســبياً، ســعياً 

ومواصلــة دعــم النمــو االقتصــادي.

إضافــة لذلــك، فــإن األوضــاع السياســة احملليــة ســاهمت فــي رفــع حالــة عــدم 
اليقــن، إذ أدى تصاعــد التوتــر بــن احلكومــة ومجلــس األمــة إلــى اســتقالة 
احلكومــة فــي أبريــل املاضــي وإعــادة تشــكيلها فــي أغســطس برئاســة رئيــس 
وزراء جديــد، ومــن املتوقــع إجــراء انتخابــات برملانيــة فــي وقــت الحــق مــن العــام 
احلالــي. وقــد أدى ذلــك لتعطيــل األجنــدة التشــريعية إلــى حــد كبيــر، مبــا فــي 
ذلــك إقــرار مشــروع مســودة امليزانيــة والعديــد مــن اإلصالحــات التشــريعية 
األخــرى والتــي تتضمــن قانــون الديــن العــام اجلديــد وقانــون الرهــن العقــاري. 
ونأمــل أن تســاهم االنتخابــات اجلديــدة فــي إعــادة ضبــط األوضــاع، وهــو 
األمــر الــذي مــن شــأنه رفــع التعــاون بــن الســلطات ممــا قــد يســرع فــي احــراز 

األهــداف التنمويــة للدولــة.

تراجــع أســعار النفــط فــي يوليــو بعــد االرتفــاع املســجل فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام احلالــي

ارتفعــت أســعار مزيــج خــام برنــت فــي الربــع الثانــي مــن العــام لتصــل فــي 
املتوســط إلــى 112 دوالراً للبرميــل – فيمــا يعــد أعلــى متوســط ربــع ســنوي منــذ 
الربــع األول مــن عــام 2013 )الرســم البيانــي 1(. وقابــل ذلــك شــح االمــدادات 
الروســي  النفــط  علــى  املفروضــة  للعقوبــات  نتيجــة  العــرض  جانــب  علــى 
واضطرابــات االنتــاج وتناقــص الطاقــة اإلنتاجيــة ملنتجــي األوبــك وحلفائهــا. 
ــة  كمــا ســاهمت تدابيــر االغــالق التــي طبقتهــا الصــن علــى مــدار فتــرة طويل
الحتــواء فيــروس كوفيــد-19 وارتفــاع التضخــم عامليــاً وتشــديد البنــوك املركزيــة 
لسياســاتها النقديــة فــي تعزيــز مخــاوف الســوق بشــأن تأثــر الطلــب. وقــد أثــرت 
ــذ منتصــف  ــي اتخــذت مســاراً معاكســاً من ــات الت ــى املعنوي هــذه التطــورات عل

يونيــو، مــع تصاعــد املخــاوف املتعلقــة بنمــو االقتصــاد العاملــي، خاصــة بعــد 
ــدة.  ــع أســعار الفائ ــرة رف ــي بتشــديد وتي ــي األمريك ــام االحتياطــي الفيدرال قي
وبلــغ ســعر مزيــج خــام برنــت نحــو 98 دوالراً للبرميــل مبنتصــف أغســطس، بعــد 
تراجعــه بأكثــر مــن 20٪ مقارنــة بأعلــى مســتوياته املســجلة فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام والبالغــة 124 دوالراً للبرميــل فــي 8 يونيــو. كمــا اتخــذ خــام التصديــر 
الكويتــي اجتاهــات مماثلــة، إذ تراجــع بنســبة 15٪ مــن أعلــى مســتوياته املســجلة 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام ليصــل إلــى 106 دوالراً للبرميــل فــي 12 أغســطس. 
وتشــير أســواق العقــود اآلجلــة إلــى اســتمرار ضعــف أســعار النفط في املســتقبل 
مــع اســتمرار ســيطرة املخــاوف بشــأن الطلــب، إذ وصــل ســعر العقــود اآلجلــة 

ملزيــج خــام برنــت إلــى نحــو 90 دوالراً مبنتصــف أغســطس.

الرسم البياني 1: أسعار النفط
)دوالر/ برميل(

املصدر: Refinitiv، مؤسسة البترول الكويتية

فــي ذات الوقــت، اســتمر تزايــد إنتــاج النفــط الكويتــي خــالل الربــع الثانــي 
مــن العــام وفقــاً لإلطــار احملــدد ضمــن اتفاقيــة األوبــك وحلفائهــا )+27 ألــف 
برميــل يوميــاً علــى اســاس شــهري(، إذ وصــل االنتــاج إلــى 2.72 مليــون برميــل 
ــاً فــي يونيــو )+3.2٪ علــى أســاس ربــع ســنوي(. وارتفــع اإلنتــاج مبقــدار  يومي
44 ألــف برميــل يوميــاً فــي يوليــو وفقــاً خلطــة تســريع وتيــرة زيــادة االمــدادات 
املتفــق عليهــا فــي االجتمــاع املنعقــد فــي يونيــو، وهــي الزيــادة املقــرر متديدهــا 
حتــى أغســطس. وبالنســبة لشــهر ســبتمبر، فمــن املتوقــع زيــادة اإلنتــاج النفطــي 
للكويــت مبقــدار 7 آالف برميــل يوميــاً إضافيــة ليصــل إلــى 2.818 مليــون 
برميــل يوميــاً بعــد أن أقــرت املجموعــة فــي اجتمــاع أغســطس زيــادة االمــدادات 
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أبرز النقاط
االقتصاد الكويتي يواصل إظهار مؤشرات إيجابية على الرغم من تزايد املخاوف جتاه آفاق منو االقتصاد العاملي.

تراجــع أســعار النفــط مــن أعلــى مســتوياتها فــي يونيــو، إال انــه حتــى مــع اقترابهــا مــن 100 دوالر للبرميــل، فمــن املتوقــع أن تســجل امليزانيــة فائــض 
مالــي كبير.

النشاط العقاري بالربع الثاني يسجل أعلى مستوياته في عدة سنوات، خاصة القطاعني االستثماري والتجاري.
معدل التضخم ما يزال مرتفعًا عند مستوى 4.4%، إال انه قد يتباطأ في النصف الثاني من العام مع بداية تراجع بعض الضغوط العاملية.

منو أنشطة اإلقراض ما يزال قويًا وقد يتمكن االقتصاد من استيعاب االرتفاعات املستمرة ألسعار الفائدة.
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مــرة أخــرى، وإن كان بوتيــرة متواضعــة مقدارهــا 100 ألــف برميــل يوميــاً 
ــي 2(. )الرســم البيان

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

 

OPEC، JODI :املصدر

ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى إعادة النظر في بنود املوازنة

أدى االنتعــاش امللحــوظ الــذي شــهدته أســعار النفــط وارتفاعهــا مــن أدنــى 
املســتويات املســجلة خــالل اجلائحــة فــي تعزيــز أوضــاع املاليــة العامــة. ووفقــاً 
ــاً قــدره 3.6  ــة العامــة عجــزاً مالي ــة، ســجلت املوازن ــر الصحفي لبعــض التقاري
مليــار دينــار فقــط للســنة املاليــة 2022/2021 )8.5٪ مــن تقديــرات النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي( فيمــا يعــد حتســناً ملحوظــاً مقارنــة بالعجــز املتوقــع مبقــدار 
ــذي مت تســجيله فــي  ــار ال ــار دين ــار والعجــز بقيمــة 10.8 ملي ــار دين 12.1 ملي
الســنة املاليــة 2021/2020 )الرســم البيانــي 3(. وقــد ســاهم ذلــك فــي احلــد 
مــن ضغــوط الســيولة التــي تعرضــت لهــا امليزانيــة فــي الفتــرة الســابقة. إال 
ــة  ــة الســنة املالي ــذ بداي ــاع أســعار النفــط من ــة وارتف ان حتســن األوضــاع املالي
2023/2022 أدى إلــى تزايــد الدعــوات لزيــادة اإلنفــاق. وبالفعــل، اقترحــت 
جلنــة امليزانيــات واحلســاب اخلتامــي البرملانيــة زيــادة اإلنفــاق بنســبة 5٪ )إلــى 
23.1 مليــار دينــار كويتــي( مقارنــة مبشــروع املوازنــة املقــدم فــي ينايــر املاضــي، 
ــاق.  ــن اإلنف ــة للحــد م ــف خلطــة احلكوم ــى اتخــاذ مســار مخال ممــا يشــير إل
ويعكــس هــذا االرتفــاع الدعــوم اإلضافيــة التــي مت صرفهــا لتعويــض ارتفــاع 
أســعار املــواد الغذائيــة والســلع األخــرى. ومــن املتوقــع أن يقــر البرملــان امليزانيــة 

املعدلــة فــي ســبتمبر / أكتوبــر.

الرسم البياني 3: وضع املالية العامة         

 

املصدر: وزارة المالية، تقديرات بنك الكويت الوطني، تقارير صحفية

ــة  ــي امليزاني ــط ف ــل النف ــرض لبرمي ــة الســعر املفت ــة البرملاني ــت اللجن ــا رفع كم
إلــى 80 دوالراً للبرميــل مقابــل 65 دوالراً للبرميــل فــي املوازنــة التقديريــة فــي 

ينايــر املاضــي، ممــا أدى إلــى ارتفــاع فائــض امليزانيــة املتوقــع إلــى 0.3 مليــار 
دينــار. إال انــه مــع وصــول متوســط أســعار النفــط إلــى 112 دوالر للبرميــل 
فــي الســنة املاليــة احلاليــة )حتــى 12 أغســطس(، يعتبــر هــذا الفائــض املتوقــع 
متشــائماً للغايــة. ووفقــاً لتقديراتنــا التــي تشــير إلــى وصــول أســعار النفــط إلــى 
100 دوالر للبرميــل، نتوقــع تســجيل فائضــاً قــدره 4.8 مليــار دينــار )8.8٪ مــن 
ــي تســجله احلكومــة  ــر أول فائــض مال ــذي يعتب ــي(، وال ــي اإلجمال ــاجت احملل الن

منــذ عــام 2014.

كمــا تركــز احلكومــة أيضــاً علــى إعــادة رســملة صنــدوق االحتياطــي العــام، 
الــذي كان علــى وشــك النضــوب بالكامــل بعــد ان بلغــت قيمــة الســحوبات 
الســنوات  مــدى  علــى  دينــار  مليــار  قرابــة 19.8  الصنــدوق  مــن  التراكميــة 
األربــع املاضيــة )الســنة املاليــة 2018/2017 للســنة املاليــة 2021/2020(. 
ووصــل صافــي أصــول الصنــدوق إلــى 5.6 مليــار دينــار بنهايــة الســنة املاليــة 
2021/2020، وتشــير التقاريــر لزيــادة االحتياطيــات النقديــة منــذ ذلــك احلــن، 
وفقــاً لوســائل اإلعــالم احملليــة. كمــا ســاهم ســداد نحــو 0.5 مليــار دينــار مــن 
األربــاح احملتجــزة ملؤسســة البتــرول الكويتيــة اململوكــة للدولــة )كجــزء مــن اآلليــة 
املتفــق عليهــا لســداد مبلــغ إجمالــي معلــن قــدره 7 مليــارات دينــار( فــي تعزيــز 
ســيولة الصنــدوق. إضافــة إلــى االعــالن عــن تعليــق التحويــالت إلــى صنــدوق 
األجيــال القادمــة خــالل الســنة املاليــة احلاليــة، والتــي تتــم عــادة عندمــا تســجل 
الدولــة لفوائــض ماليــة، فــي حــال حتقيــق فائــض. وســتتركز األولويــة بــدالً مــن 
ذلــك علــى اســتعادة مســتويات مناســبة للســيولة فــي صنــدوق االحتياطــي العــام. 
ومــا تــزال االحتياطيــات املتوافــرة لــدى صنــدوق األجيــال القادمــة مرتفعــة، إذ 
تصــل لنحــو 700 مليــار دوالر، أو مــا يعــادل أربعــة أضعــاف النــاجت احمللــي 

ــة. اإلجمالــي للدول

النشــاط العقــاري يصــل إلــى مســتويات قياســية لــم يشــهدها منــذ عــدة 
ســنوات

جتــاوز النشــاط العقــاري فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022 املســتويات املســجلة 
فــي الربــع الســابق، إذ وصــل إجمالــي املبيعــات ألعلــى مســتوياته فــي عــدة 
ســنوات بنحــو 1،088 مليــون دينــار مقابــل 891 مليــون دينــار فــي الربــع الســابق 
)الرســم البيانــي 4(. ووصلــت املبيعــات التراكميــة للنصــف األول مــن العــام 
1.98 مليــار دينــار )+11٪ علــى أســاس ســنوي(. وارتفــع الطلــب علــى عقــارات 
ــى طلــب الوحــدات  القطاعــن االســتثماري والتجــاري بشــكل كبيــر متفوقــاً عل

الســكنية الــذي كان قويــاً فــي عــام 2021.

الرسم البياني 4 : مبيعات العقارات
)مليون دينار(

المصدر: وزارة العدل

ــة مــا بعــد اجلائحــة والتقييمــات  ــة األعمــال فــي مرحل وقــد يكــون حتســن بيئ
اجلذابــة مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تعزيــز ذلــك االرتفــاع، فــي حــن أن 
ارتفــاع أســعار العقــارات الســكنية الناجــم عــن تزايــد تكاليــف البنــاء قــد أدى 
علــى األرجــح إلــى كبــح جمــاح الطلــب علــى مســتوى هــذا القطــاع. وقــد تســاهم 
التعديــالت التشــريعية املقترحــة والتــي تقضــي بتوســيع نطــاق االســتفادة مــن 
املســاحات الســكنية )فــي محاولــة للتخفيــف مــن النقــص املتزايــد للوحــدات 
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الســكنية( بعــض الدعــم لتعزيــز جاذبيــة هــذا النــوع مــن العقــارات فــي املســتقبل 
علــى الرغــم مــن إمكانيــة ارتفــاع األســعار فــي نفــس الوقــت.

تراجع وتيرة اسناد املشاريع في الربع الثاني من عام 2022

تراجعــت أنشــطة إســناد املشــاريع فــي الكويــت بحــدة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
احلالــي، وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن مجلــة MEED للمشــاريع. وانخفضــت 
القيمــة اإلجماليــة للمشــاريع املســندة بنســبة 55٪ علــى أســاس ربــع ســنوي لتصل 
إلــى 156 مليــون دينــار. وســاهم مشــروع واحــد فقــط وهــو حزمــة البنيــة التحتيــة 
ملنطقــة الشــدادية الصناعيــة التابــع للهيئــة العامــة للصناعــة بأكثــر مــن نصــف 

تلــك القيمــة، إذ بلغــت قيمــة العقــد 84 مليــون دينــار )الرســم البيانــي 5(.

الرسم البياني 5: إسناد املشاريع
)مليون دينار(

 MEED projects:المصدر

ــت إســناد  ــي توقع ــرات MEED الت ــن تقدي ــل م ــام أق ــك األرق ــد جــاءت تل وق
مشــاريع بنحــو مليــار دوالر فــي الربــع الثانــي، وقــد يرجــع ذلــك للتأخيــر 
ــع  ــم م ــذي رمبــا تفاق ــر ال ــات )وهــو األم ــى املوافق ــي احلصــول عل املســتمر ف
  MEED مجلــة  وتتوقــع  التوريــد.  تكاليــف  وارتفــاع  احلكومــة(،  اســتقالة 
ــل 1.5  ــام مقاب ــار هــذا الع ــار دين ــى 3.1 ملي ــة تصــل إل إســناد مشــاريع بقيم
مليــار دينــار فــي عــام 2021، إال ان تلــك التوقعــات تبــدو مســتبعدة حاليــاً.

تفاقم حدة التضخم، مع إمكانية وصوله للذروة

إذ  العــام،  مــن  الثانــي  الربــع  فــي  مرتفعــاً  املســتهلكن  أســعار  مؤشــر  بقــي 
بلــغ 4.4٪ علــى أســاس ســنوي فــي يونيــو، دون ان يشــهد تغيــراً يذكــر عــن 
املســتويات املســجلة فــي مــارس، وذلــك علــى الرغــم مــن تراجعــه مقارنــة 
ببيانــات شــهري أبريــل ومايــو. ومــا تــزال فئــة املــواد الغذائيــة هــي احملــرك 
ــو  ــى أســاس ســنوي فــي يوني الرئيســي للتضخــم، إذ ارتفعــت بنســبة 8.0٪ عل
مقابــل 7.2٪ فــي مــارس، ممــا يعكــس فــي الغالــب االجتاهــات التــي اتخذتهــا 
أســعار املــواد الغذائيــة العامليــة )الرســم البيانــي 6(. وفــي ذات الوقــت، اســتقر 
معــدل تضخــم أســعار خدمــات املســكن )اإليجــارات( فــي الغالــب خــالل الربــع 
الثانــي مــن العــام عنــد مســتوى 2.2٪، مــع هــدوء وتيــرة االجتــاه املتســارع الــذي 
شــهدناه خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2021. كمــا تراجــع معــدل التضخــم 
ــي مــن  ــع الثان ــة والســكن، خــالل الرب ــواد الغذائي ــذي يســتثني امل األساســي، ال
العــام ليصــل إلــى 4.5٪ بحلــول يونيــو. وضمــن التضخــم األساســي، كانــت 
الزيــادات الســنوية لألســعار هــي األســرع لفئــات التعليــم )+19٪ علــى أســاس 
ســنوي( واملالبــس واألحذيــة )+6٪(، فــي حــن تــراوح معــدل ارتفــاع الفئــات 

األخــرى فــي نطــاق ٪4-2.

الرسم البياني 6: تضخم أسعار املستهلك
)٪، على أساس سنوي(

Haver ،املصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء

وعلــى الرغــم مــن أن معــدالت التضخــم مــا زالــت مرتفعــة مقارنــة بالســنوات 
ــرة،  ــي التباطــؤ خــالل األشــهر األخي ــدأت ف ــاع ب ــرة االرتف الســابقة، إال ان وتي
وبالفعــل لــم تشــهد معــدالت التضخــم األساســي او الكلــي تغيــرات تذكــر مقارنــة 
مبســتويات نهايــة عــام 2021. كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن الضغــوط التضخميــة 
مــا زالــت أكثــر تركيــزاً فــي عــدد محــدود مــن املكونــات الفرعيــة ملؤشــر أســعار 
املســتهلكن مبــا فــي ذلــك املــواد الغذائيــة والتعليــم كمــا أســلفنا الذكــر. كمــا أن 
أســعار معظــم القطاعــات األخــرى ترتفــع بوتيــرة أكثــر بطئــاً. ويســاهم هــذان 
العامــالن فــي دعــم فرضيــة أن التضخــم قــد بلــغ ذروتــه بالفعــل )أو يقتــرب 
مــن الــذروة(، طاملــا أن االرتفــاع املتســارع الــذي شــهدته فئتــي املــواد الغذائيــة 
والتعليــم لــن يســتمر، كمــا توقعنــا، وكذلــك فــي ظــل عــدم تفاقــم معــدالت 
تضخــم اإليجــارات الســكنية. مــن جهــة أخــرى، فــان تشــديد السياســة النقديــة 
وقــوة الدينــار الكويتــي )املرتبــط بقــوة الــدوالر األمريكــي، ممــا يســاهم فــي 
خفــض أســعار الــواردات( وامكانيــة تراجــع حــدة اضطرابــات سالســل التوريــد 
العامليــة تدريجيــاً قــد يــؤدي لكبــح الضغــوط التضخميــة مســتقباًل. ونتوقــع أن 
يبلــغ معــدل التضخــم 4.3٪ فــي املتوســط فــي عــام 2022، مقابــل 3.4٪ العــام 

املاضــي، علــى أن يتراجــع فــي عــام 2023.

حتسن االئتمان والودائع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة

ــى أســاس  ــو عل ــرة النم ــي عــام 2022 وتســارعت وتي ــي ف ــان احملل ــزز االئتم تع
شــهري حتــى مايــو، إذ بلــغ معــدل النمــو الســنوي 11.1٪ علــى أســاس ســنوي، 
فيمــا يعــد أســرع وتيــرة منــو منــذ 13 عامــاً، قبــل أن يتراجــع قليــاًل إلــى ٪9.6 
فــي يونيــو )الرســم البيانــي 7(. وتعافــى اإلقــراض املقــدم لقطــاع األعمــال هــذا 
العــام )+6.2٪ فــي يونيــو(، وزادت مســاهمته فــي إجمالــي منــو االئتمــان علــى 
خلفيــة اســتفادة الشــركات مــن عــودة أنشــطة األعمــال لطبيعتهــا بعــد اجلائحــة، 
ــة عــن طريــق  وقــوة الطلــب االســتهالكي مــا دعــم اخلطــط التوســعية والتنموي

متويــل املشــاريع.

وعلــى الرغــم مــن تفــوق معــدالت منــو اإلقــراض املقــدم لقطاعــي النفــط والغــاز 
والصناعــة العــام املاضــي، إال ان التمويــل العقــاري، الــذي يعــد أكبــر مكونــات 
ائتمــان قطــاع األعمــال مــن حيــث احلجــم )42٪(، يواصــل االنتعــاش. كمــا 
ــاء والتشــييد زخمــاً. وفــي  يكتســب االئتمــان املقــدم للقطاعــن التجــاري والبن
ذات الوقــت، يواصــل االئتمــان االســتهالكي ارتفاعــه )+13.8٪ علــى أســاس 
الشــخصية  التســهيالت  صعيــد  علــى  منــواً  بتســجيله  يونيــو(،  فــي  ســنوي 
املقســطة )اإلســكان( وقــروض الســلع االســتهالكية املعمــرة. وتشــير النظــرة 
املســتقبلية الحتمــال مواصلــة منــو االئتمــان احمللــي بدعــم مــن القطاعــن 
االســتهالكي وانشــطة األعمــال رغــم مالحظتنــا أن اجتــاه منــو االئتمــان املقــدم 
لقطــاع األعمــال قــد يكــون أضعــف بكثيــر فــي النصــف الثانــي مــن العــام مقارنــة 

بالنصــف األول مــن 2022.
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الرسم البياني 7: منو االئتمان احمللي
)٪، على أساس سنوي(

Haver ،املصدر: البنك المركزي الكويتي

كمــا ان ارتفــاع تكاليــف االقتــراض بعــد رفــع بنــك الكويــت املركــزي ســعر 
اخلصــم 5 مــرات منــذ مــارس املاضــي مبعــدل تراكمــي بلــغ 125 نقطــة أســاس 
إلــى 2.75٪، متتبعــاً خطــى االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي، قــد ال يؤثــر ســلباً 
علــى وتيــرة اإلقــراض فــي املــدى القريــب. ومــا تــزال أســعار الفائــدة فــي الكويت 
منخفضــة ومعقولــة نســبياً وفقــاً للمعاييــر التاريخيــة. ومــن املتوقــع أن يقــوم 
بنــك الكويــت املركــزي برفــع ســعر الفائــدة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2022، 
متاشــياً مــع تشــديد سياســات االحتياطــي الفيدرالــي، علــى الرغــم مــن أن بنــك 
الكويــت املركــزي شــدد سياســته حتــى اآلن بنســبة أقــل مــن نظيــره األمريكــي 
)225 نقطــة أســاس منــذ مــارس(، ممــا يوفــر دعمــاً إضافيــاً للنمــو االقتصــادي 
ــرة أســرع )الرســم  ــة بوتي ــة بســيناريو يتســم بتشــديد السياســات النقدي مقارن
البيانــي 8(. مــن جهــة أخــرى، منــت ودائــع القطــاع اخلــاص بنســبة 7.1٪ فــي 
ــة العــام(، فيمــا يعــد أحــد أســرع املعــدالت الســنوية  ــذ بداي ــو )+7.3٪ من يوني

للنمــو علــى مــدار الثمانيــة أعــوام املاضيــة.

الرسم البياني 8: االئتمان اخلاص للمقيمني
)٪، على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت المركزي، Haver، * متوسط المدى المستهدف

تراجــع أداء األســهم فــي الربــع الثانــي وســط ارتفــاع املخاطــر، مــع صعودهــا 
مجــددًا فــي يوليــو

األول  الربــع  فــي  الكويتيــة  األســهم  شــهدتها  التــي  القويــة  املكاســب  بعــد 
2022 علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار النفــط وحتســن آفــاق النمــو  مــن عــام 
االقتصــادي، عــادت مجــدداً للتراجــع، مثــل نظيراتهــا اخلليجيــة، خــالل الربــع 
الثانــي مــن عــام 2022 )تراجــع مؤشــر مورجــان ســتانلي اخلليجــي بنســبة 
-14٪ علــى أســاس ربــع ســنوي(، إذ امتــد تهديــد املخاطــر العامليــة ليؤثــر 
ســلباً علــى اقتصــادات املنطقــة. كمــا تأثــرت ثقــة املســتثمرين بســبب ارتفــاع 
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ــدة، واملخــاوف بشــأن تباطــؤ النمــو  معــدالت التضخــم، وارتفــاع أســعار الفائ
العاملــي، مــا أثــر بشــكل كبيــر علــى أســعار النفــط – التــي تعتبــر العامــل 

الرئيســي احملفــز لنمــو األســهم اخلليجيــة. 

الرسم البياني 9: الرقم القياسي لبورصة الكويت

Refinitiv :املصدر

وكانــت عمليــات جنــي األربــاح بعــد الربــع األول مــن العــام مــن أبــرز العوامــل 
التــي ســاهمت فــي ذلــك أيضــاً. إال ان املعنويــات شــهدت انتعاشــاً جزئيــاً فــي 
يوليــو، وســط آمــال ببلــوغ الضغــوط التضخميــة العامليــة ذروتهــا واحتمــال 
انخفــاض حــدة تشــديد السياســة النقديــة العامليــة. وخســر مؤشــر الســوق 
العــام لبورصــة الكويــت 9٪ مــن قيمتــه علــى أســاس ربــع ســنوي لينهــي تداوالتــه 
مغلقــاً عنــد مســتوى 7،409 نقطــة بنهايــة يونيــو، علــى الرغــم مــن ارتفاعــه 
ــي مــن  ــع الثان ــت القيمــة الســوقية فــي الرب ــو. وتراجع بنســبة 4.2٪ فــي يولي
اإلطــالق  علــى  مســتوياتها  بأعلــى  مقارنــة  دينــار  مليــار   43.6 إلــى  العــام 
ــة  ــا تباطــأت قيم ــو، بينم ــع شــهر ماي ــار مطل ــار دين ــت نحــو 50 ملي ــي قارب الت
التــداوالت إلــى أدنــى مســتوياتها املســجلة فــي تســعة أشــهر، وصــوالً إلــى 
53.6 مليــون دينــار يوميــاً فــي يونيــو )الرســم البيانــي 9(. وعلــى الرغــم مــن أن 
اخلســائر كانــت واســعة النطــاق، إال أن قطاعــات الســلع االســتهالكية )-٪26( 
واخلدمــات املاليــة )-17٪( والعقــار )-14٪( شــهدت أعلــى معــدالت تراجــع 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام. وارتفــع صافــي التدفقــات األجنبيــة الوافــدة 
إلــى 221 مليــون دينــار خــالل الربــع، بينمــا واصــل املســتثمرون الكويتيــون 

االحتفــاظ مبراكزهــم كصافــي بائعــن.

وأدى تباطــؤ وتيــرة االرتفــاع فــي الربــع الثانــي مــن العــام إلــى كبــح املكاســب منــذ 
ــة  ــى مســتوياتها البالغ ــة بأعل ــو مقارن ــى 9.6٪ فــي يولي ــام لتصــل إل ــة الع بداي
20٪ فــي أوائــل مايــو. ومســتقباًل، ســيبقى أداء ســوق األســهم متأثــراً بأســعار 
النفــط والعوامــل اجليوسياســية والتطــورات االقتصاديــة والنقديــة العامليــة. 
ومــن املتوقــع أن تبقــى أســعار النفــط وأربــاح الشــركات مــن أبــرز العوامــل 
اجلوهريــة الداعمــة لألســهم بصفــة عامــة، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تتضــرر 
إذا حتققــت أســوأ املخــاوف بشــأن تباطــؤ النمــو العاملــي أو الوقــوع فــي براثــن 

الركــود.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات 

20162017201820192020202120222023

)مليار دينار(
33.536.641.741.332.441.954.552.4الناجت 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

1.012.73.1-8.9-1.0-10.42.4-3.3النفطي
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(
2020 

ديسمبر    
2021

فبراير
2022

مارس
2022

أبريل
2022

مايو
2022

يونيو
2022

يوليو
2022

...39.842.343.243.744.144.844.7االئتمان
...3.56.37.98.79.311.19.6 النمو )٪النمو السنوي(  

...39.139.040.140.641.541.641.7عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...0.53.95.78.58.16.6-2.7النمو )٪النمو السنوي( 

...3.04.34.44.44.74.54.4التضخم )٪النمو السنوي(
...2.74.64.74.74.84.84.5التضخم باستثناء املواد الغذائية

...253.8276.7298.0355.8391.6346.4349.9االنفاق االستهالكي )٪النمو السنوي(

497594113107117117109سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

5,5467,0437,6388,1478,3587,8247,4097,717البورصة – املؤشر الوزني

5.34.2-6.4-1.63.73.96.72.6النمو )٪النمو السنوي(

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

التقرير الربعي لالقتصاد الكويتي - أغسطس 2022

 6إدارة البحوث االقتصادية، هاتف econ@nbk.com، )965( 2259 5500  ، © 2022 بنك الكويت الوطني  



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


