
   

 

 التطورات النقدية 

فيما يحافظ أبريل يتراجع خالل  االئتمان في الكويت
 على أساس سنوي ٪7.7النمو على قوته عند 

 سارة غزاوي >
 محلل أول
+965 2259 5355, sarag@nbk.com 

 
 نمر كنفاني >

 إقتصادي أول
+965 2259 5365, nemrkanafani@nbk.com 
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حافظ غير أن النمو تراجع االئتمان الممنوح للقطاع الخاص خالل شهر أبريل 

مليون دينار خالل  156فقد تراجع إجمالي االئتمان بواقع . رغم ذلك على قوته

يجة على أساس سنوي. وجاء معظم التراجع نت ٪7.7بينما تباطأ النمو إلى الشهر 

كما شهدت القطاعات األخرى  ،األوراق المالية تراجع االئتمان الممنوح لشراء

 بعد اً ملحوظ انخفاضاً سجلت ودائع القطاع الخاص  ،ذاته . في الوقت مماثالً تراجعاً 

زيادة  اإلنخفاض لك ذلزيادات ضخمة ولمدة شهرين متتاليين، وقابل  تحقيقها 

    في الودائع الحكومية. كبيرة

 متدنياً على غير عادته ولكنه استمر بتسجيل في القروض الشخصية نمو الوجاء 

فقد ارتفعت القروض المقسطة والقروض العام الماضي. مع مقارنة  اقوي ارتفاعا

على  ٪11.5سجل النمو تباطؤاً ليصل إلى فيما مليون دينار  44االستهالكية بواقع 

على أساس سنوي إال  ٪13.5أساس سنوي. واعتدل نمو القروض المقسطة إلى 

األول لنمو التسهيالت الشخصية. أما القروض الرئيسي أنه بقي المحرك 

على أساس  ٪1.4تراجعاً بواقع  ةجلسمخفضت في ابريل اناالستهالكية فقد 

   سنوي.

في صافي االئتمان خالل  اوعادت المؤسسات المالية غير المصرفية لتسجل تراجع

وعلى الرغم من تسجيل تراجع في  .رتفاعات بعد شهرين من االوذلك شهر أبريل 

 تقلصانتهاء فترة  مليون دينار إال أن هذا القطاع بدأ يقترب من 31االئتمان بنحو 

التي استمرت ألكثر من خمس سنوات. فقد انخفضت نسبة المديونية ومديونيته 

 فقط على أساس سنوي.  ٪0.4بواقع 

مليون دينار.  170ات أكبر نسبة تراجع في االئتمان بلغت وسجلت بقية القطاع

وتسبب االئتمان الممنوح لشراء على أساس سنوي.  ٪6.4كما تباطأ النمو إلى 

 مليون دينار. إال أن االئتمان 171األوراق المالية بمعظم التراجع منخفضاً بواقع 

استمر بالركود حتى مع استثناء االئتمان الممنوح لشراء  الممنوح لقطاع األعمال

على أساس سنوي إثر تراجع االئتمان  ٪5.1األوراق المالية. فقد تراجع النمو إلى 

البناء والتشييد وقطاع النفط والغاز. في المقابل ارتفع  الصناعة و في كل من قطاع

 االئتمان الممنوح لكل من قطاع العقار وقطاع التجارة.  

بعد شهرين من الزيادات وذلك الخاص خالل شهر أبريل القطاع وتراجعت ودائع 

( إلى 2كما تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع )نمليون دينار.  361بواقع 

على أساس  ٪0.8( إلى 1ا ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق )نبينم 2.0٪

سنوي. وجاء التراجع خالل الشهر في كل من الودائع ألجل بالدينار والودائع تحت 

    الطلب بالدينار والودائع بالعملة األجنبية.

أكبر  هاليسجبت ودائع القطاع الخاصفي تراجع ال الودائع الحكومية قابلتوقد 

مليون دينار ما ساهم في  436بواقع  2011زيادة لها منذ أغسطس من العام 

إذ ساهمت الودائع الحكومية خالل على أساس سنوي.  ٪24دفع وتيرة النمو إلى 

بواقع  حققة ارتفاع األشهر الماضية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص م

  مليار دينار. 0.7خاص بواقع مليار دينار بينما ارتفعت ودائع القطاع ال 1.2

هدت سيولة القطاع المصرفي تراجعاً طفيفاً خالل شهر أبريل ولكنها حافظت ش

 إحتياطات تراجعت فقدالكبيرة.  رتفاعات بعد شهرين من االجيد  ىعلى مستو

 نمو االئتمان :1الرسم البياني  

 )ي٪ النمو السنو)

 
 بنك الكويت المركزي المصدر:

 

 نمو مكونات االئتمان: 2الرسم البياني  

 ()٪ النمو السنوي

   

 بنك الكويت المركزي: المصدر

 

 عرض النقد: 3الرسم البياني  

 (النمو السنوي)٪  

   
 بنك الكويت المركزي: المصدر
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االئتمان الشخصي

 جميع القطاعات االخرى االئتمان الممنوح ل عمال 

االئتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 
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  ن عرض النقد 

  ن الكتلة النقدية 

http://www.nbk.com/
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إضافة إلى سندات  المركزي)التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت  البنوك

مليارات دينار أو  6.1مليون دينار لتصل إلى  179البنك المركزي( بواقع 

من إجمالي األصول. في المقابل شهدت االحتياطات األجنبية لدى البنك  10.3٪

 9.3مليون دينار لتصل إلى  32المركزي ركوداً مرتفعة بصورة طفيفة بلغت 

 من الواردات.  أشهر 11.6ما يعادل مليارات دينار أو 

تماشياً مع تحسن وذلك أبريل في  تراجعاً لدينار ل فائدة اإلنتربنكشهدت أسعار 

ثالثة أشهر  ألجلالفائدة  أسعار تراجعت فقد .مستويات السيولة المحلية

استمرت . وقد ٪1.61نقاط لتصل إلى  عشرةبواقع  أبريليبور( في شهر ا)ك

 ثابتة منذ ذلك الوقت. فقد استقرت أسعار األسعار بالتراجع منذ مايو ويونيو وظلت

. ٪1.56يبور( في مطلع شهر أغسطس عند اثالثة أشهر )ك ألجلالفائدة 

فبينما  ،ولكن بصورة محدودة العمالء ودائعوتراجعت أيضاً أسعار الفائدة على 

تراجع  ،ظل متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل بالدينار لثالثة أشهر دون تغيير

 نقاط أساس.       1.4سعر الفائدة لفترة أسبوع بواقع 

 

2016 ابريل –البيانات النقدية 

 
   

  
 

 
 

 
 

 4.2 2,409 2.0 1,150 0.9- 519- 59,273 البنوك المحليةموجودات 

 0.6 9 0.0 0 0.0 0 1,580 المطالب على الحكومة

 7.7 2,412 0.9 315 0.5- 156- 33,533 التسهيالت االئتمانية للمقيمين

 0.2- 25- 3.8 475 2.5 322 12,963 الموجودات االجنبية

           

 2.0 702 5.1 1,757 0.9- 345- 36,087 (2عرض النقد  )ن

 2.1 698 5.1 1,692 1.0- 361- 34,589 ودائع القطاع الخاص

 1.0 77 1.7 134 2.3- 189- 7,988 ودائع تحت الطلب

 3.3- 161- 0.9 40 1.2 56 4,687 ودائع  االدخار

 9.7 1,624 8.6 1,453 0.9- 173- 18,314 ودائع  ألجل وشهادات االيداع

 18.9- 841- 1.8 65 1.5- 55- 3,601 االجنبيةودائع  بالعمالت 
 

 

 احتياطات البنوك السائلة: 4الرسم البياني 

 )من أصول البنوك ٪(

   
 بنك الكويت المركزي: المصدر

 
 

 ألجل ثالثة أشهر اإلنتربنك الفائدةأسعار : 5الرسم البياني  

)٪( 

 

 
 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر

 

 سعر صرف العمالت: 6الرسم البياني  

 

  
 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
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