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اإلنفاق االستهالكي القوي يواصل دعم االقتصاد في ظل تراجع أسعار 
النفط

واصــل النشــاط االقتصــادي النمــو بوتيــرة جيــدة فــي الربــع الثالــث مــن 2022 
والفتــرة التــي تلــت ذلــك خــالل الربــع احلالــي، بدعــم مــن اإلنفــاق االســتهالكي 
القــوي، ومنــو املبيعــات العقاريــة واالئتمــان، فضــاًل عــن تزايــد إنتــاج النفــط. إال 
ان االجتــاه العــام للنمــو خــالل النصــف الثانــي مــن العــام يتســم باعتــدال نســبي 
نظــراً لتالشــى التحســن الناجــم عــن الطلــب املكبــوت بعــد اجلائحــة وعــودة 
النمــو إلــى املســتويات االعتياديــة. كمــا أن التضخــم - الــذي بقــي أقــل بكثيــر 
ــا - قــد هــدأت  ــات املتحــدة وأوروب مــن املعــدالت املرتفعــة املســجلة فــي الوالي
وتيرتــه، إذ تالشــت اضطرابــات سالســل التوريــد وانخفضــت أســعار املــواد 
الغذائيــة والســلع املســتوردة مقارنــًة بأعلــى مســتوياتها املســجلة فــي وقــت ســابق 
مــن العــام احلالــي. كمــا أن البيئــة النقديــة األكثــر تشــدداً أصبحــت أيضــاً مــن 
ــت املركــزي  ــك الكوي ــي، إذ قــام بن ــى املشــهد احملل ــرز العوامــل املســيطرة عل أب
ــك  ــة ملســتويات عــام 2009، وذل ــرة تدريجي ــع ســعر اخلصــم، وإن كان بوتي برف
فــي إطــار سياســاته الهادفــة لالتســاق مــع دورة تشــديد السياســة النقديــة فــي 

الواليــات املتحــدة.

كمــا كانــت السياســة املاليــة أيضــاً داعمــة للنشــاط االقتصــادي. ومــع تشــكيل 
حكومــة جديــدة واالنتخابــات األخيــرة ملجلــس األمــة فــي ســبتمبر املاضــي، متــت 
املوافقــة بنهايــة املطــاف علــى ميزانيــة توســعية معتدلــة للســنة املاليــة احلاليــة 
)الســنة املاليــة 2023/2022(، بعــد إجــراء بعــض التعديــالت علــى بنــود االنفــاق 
فــي اللحظــات األخيــرة. وفــي ظــل تزايــد املخــاوف بشــأن آفــاق منــو االقتصــاد 
العاملــي، تراجعــت أســعار النفــط مقارنــة بأعلــى مســتوياتها املســجلة فــي وقــت 
ســابق مــن العــام احلالــي. إال ان األســعار ارتفعــت مبســتويات كافيــة منــذ بدايــة 
ــي  ــة أول فائــض مال ــى تاريخــه مبــا يســمح بتســجيل امليزاني ــي حت العــام احلال

منــذ عــام 2014.

خلفيــة  علــى   2022 عــام  فــي  ســنوية  ربــع  خســارة  أول  تســجل  النفــط  أســعار 
االقتصاديــة املخــاوف 

ســجلت أســعار النفــط خــالل الربــع الثالــث أول خســارة ربــع ســنوية لهــا فــي عام 
2022، إذ تراجــع ســعر خــام التصديــر الكويتــي بنســبة 17٪ علــى أســاس ربــع 
ســنوي ليصــل إلــى 96 دوالراً للبرميــل )الرســم البيانــي 1(. واســتمر االنخفــاض 
فــي الربــع الرابــع مــن العــام، إذ وصلــت األســعار إلــى أدنــى املســتويات املســجلة 
ــل فــي منتصــف ديســمبر.  ــى 76.1 دوالراً للبرمي ــام وصــوالً إل ــى مــدار الع عل
ويعــزى تراجــع أســعار النفــط للمخــاوف املتعلقــة بنمــو االقتصــاد العاملــي، 
خاصــة بعــد أن قامــت البنــوك املركزيــة الكبــرى برفــع ســعر الفائــدة بقــوة 
ــوط  ــر مســبوقة، ممــا ضاعــف الضغ ــغ مســتويات غي ــذي بل ــح التضخــم ال لكب
التــي يتعــرض لهــا املســتهلكني، كمــا أن اتبــاع الصــني لسياســة »صفــر كوفيــد« 

وتطبيقهــا عمليــات إغــالق واســعة النطــاق علــى مســتوى عــدد مــن املــدن ســاهم 
أيضــاً فــي التأثيــر ســلباً علــى أدائهــا االقتصــادي وطلبهــا علــى النفــط.

الرسم البياني 1: أسعار النفط
)دوالر/ برميل(

املصدر: Refinitiv، مؤسسة البترول الكويتية

ــل  ــي أوائ ــك + ف ــف أوب ــن حتال ــة املعاكســة، أعل ــاح االقتصادي ــد الري ــع تزاي وم
أكتوبــر خفــض حصــص اإلنتــاج بصــورة اســتباقية مبقــدار 2 مليــون برميــل 
يوميــاً اعتبــاراً مــن نوفمبــر حتــى نهايــة عــام 2023. وكانــت قــد انتهــت اداريــاً 
للتــو مــن عكــس تخفيضــات اإلمــدادات فــي حقبــة اجلائحــة املتفــق عليهــا فــي 
أبريــل 2020. لكــن تأثيــر سياســات خفــض اإلنتــاج مــن الناحيــة العمليــة أكثــر 
محدوديــة بســبب انخفــاض العــرض الفعلــي عــن املســتويات املســتهدفة بنحــو 
3.5 مليــون برميــل يوميــاً. وبالنســبة للكويــت، وصــل إنتــاج النفــط فــي ســبتمبر 
أعلــى مســتوياته املســجلة فــي 6 ســنوات عنــد 2.82 مليــون برميــل يوميــاً 
)+124 ألــف برميــل يوميــاً علــى أســاس ربــع ســنوي( قبــل أن يتراجــع إلــى 2.81 
مليــون برميــل يوميــاً فــي أكتوبــر. ومت حتديــد حصــة اإلنتــاج الشــهري للكويــت 
مبقــدار 2.68 مليــون برميــل يوميــاً مبوجــب شــروط االتفاقيــة اجلديــدة املبرمــة 

بــني األوبــك وحلفائهــا )الرســم البيانــي 2(.
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أبرز النقاط
النشاط االقتصادي يواصل النمو بوتيرة معتدلة منذ منتصف 2022 بدعم من النمو القوي لإلنفاق االستهالكي، الذي بدأ يفقد زخمه.

رغم تراجع أسعار النفط مؤخرًا إال أن ميزانية احلكومة سوف تسجل أول فائض لها منذ عام 2014.
تراجــع النشــاط العقــاري فــي الربــع الثالــث مــن العــام فيمــا قــد يعــزى للعوامــل املوســمية رغــم أن البيانــات املبكــرة تشــير إلــى انتعــاش فــي الربــع 

الرابــع مــن العــام.
تباطــؤ وتيــرة ارتفــاع التضخــم مقارنــة مبســتويات الــذروة املســجلة فــي إبريــل ليصــل إلــى 3.2% فــي نوفمبــر علــى خلفيــة حتســن اضطرابــات 

سلســلة التوريــد واعتــدال الطلــب.
نشاط اإلقراض ما يزال قويًا، مع حتسن االئتمان املقدم لقطاع االعمال، حتى في ظل ارتفاع تكاليف االقتراض.
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الرسم البياني 2: جدول إنتاج النفط لدولة الكويت
)مليون برميل يوميا(

 

املصدر: OPEC، JODI ، من نوفمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023

تباطؤ االنفاق االستهالكي نتيجة تالشي الطلب املكبوت

كان اإلنفــاق االســتهالكي مــن أبــرز الركائــز الرئيســية التــي ســاهمت فــي 
منــو القطــاع غيــر النفطــي منــذ اجلائحــة. إذ ارتفــع اإلنفــاق، وفقــاً ملعامــالت 
بطاقــات الســحب اآللــي والبطاقــات االئتمانيــة بصفــة عامــة بنســبة 34٪ فــي 
عــام 2021 وذلــك بعــد األداء الضعيــف الــذي شــهده خــالل عــام 2020، لكنــه 
بقــي معتــدالً منــذ ذلــك احلــني مــع تالشــي تأثيــر الطلــب املكبــوت وارتفــاع 
تكاليــف االقتــراض )الرســم البيانــي 3(، إذ تباطــأت وتيــرة النمــو املســجلة إلــى 
ــى  ــه عل ــث مــن عــام 2022، إال ان ــع الثال ــى أســاس ســنوي فــي الرب 16.8٪ عل
أســاس ربــع ســنوي، تراجــع بنســبة 0.3٪ للمــرة األولــى منــذ الربــع الثانــي 
مــن عــام 2020. وعلــى الرغــم مــن توقــع اســتمرار تراجــع معــدالت النمــو فــي 
عــام 2023، إال أن النشــاط االســتهالكي ســيبقى قويــاً بفضــل السياســة املاليــة 
التوســعية التــي تتبناهــا احلكومــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار النفــط، ومنــو ســوق 

العمــل بوتيــرة ثابتــة.

الرسم البياني 3: االنفاق االستهالكي        

 

املصدر: البنك المركزي الكويتي

تخطــى  بإمكانهــا  زال  مــا  لكــن  الثالــث  بالربــع  تتراجــع  العقاريــة  املبيعــات 
2021 عــام  مســتويات 

ــًة باملســتويات  ــث مــن عــام 2022 مقارن ــع الثال ــاري بالرب تراجــع النشــاط العق
املرتفعــة التــي شــهدها فــي الربــع الثانــي مــن العــام، إذ انخفضــت املبيعــات 
ــار )-٪25  ــون دين ــى 810 ملي ــع ســنوي إل ــى أســاس رب ــة بنحــو 26٪ عل العقاري
علــى أســاس ســنوي(، علــى خلفيــة العوامــل املوســمية )انخفــاض الصفقــات 
خــالل أشــهر الصيــف( ورمبــا نتيجــة الرتفــاع تقييمــات القطــاع الســكني علــى 
وجــه التحديــد. ويعــد هــذا هــو أول تراجــع يتــم تســجيله علــى أســاس ربــع 

ســنوي فــي عــام 2022، وعلــى عكــس األربــاع الســابقة، فقــد كان التراجــع 
واســع النطــاق، إذ انخفضــت مبيعــات القطــاع الســكني بنســبة 12٪ علــى أســاس 
ربــع ســنوي، ومبيعــات القطــاع االســتثماري بنســبة 18.1٪، فــي حــني تراجعــت 
مبيعــات القطــاع التجــاري بنســبة 57٪ )الرســم البيانــي 4(. أمــا علــى صعيــد 
االســتثماري  القطاعــني  مبيعــات  نشــاط  ازداد  أســاس ســنوي،  علــى  النمــو 
والتجــاري، فــي إشــارة علــى جتــدد معنويــات التفــاؤل جتــاه بيئــة األعمــال وآفــاق 

النمــو االقتصــادي.

الرسم البياني 4 : مبيعات العقارات
)مليون دينار(

المصدر: وزارة العدل

ــة الربــع الرابــع مــن العــام 2022 وحتــى تاريخــه، ارتفعــت املبيعــات  ومنــذ بداي
العقاريــة، إذ ســجل شــهر نوفمبــر مبيعــات قويــة بلغــت قيمتهــا 335 مليــون 
دينــار، مســجاًل بذلــك ثانــي شــهر علــى التوالــي مــن املكاســب بدعــم مــن 
انتعــاش مشــتريات الوحــدات الســكنية. ووفقــاً لالجتاهــات احلاليــة، هنــاك 
فرصــة جيــدة لتجــاوز املبيعــات اإلجماليــة لعــام 2022 املســتوى القياســي العــام 
املاضــي البالــغ 3.7 مليــار دينــار. إال أن عــام 2023 قــد يشــهد بعــض التراجــع 
فــي األنشــطة العقاريــة نظــراً لتزايــد تكاليــف االقتــراض وارتفــاع التقييمــات.

تراجــع وتيــرة اســناد املشــاريع ألدنــى مســتوياتها املســجلة فــي عــدة ســنوات 
بالربــع الثالــث مــن عــام 2022

تباطــأت وتيــرة أنشــطة املشــاريع الكبــرى فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2022 إلــى 
أدنــى مســتوياتها املســجلة منــذ 20 عامــاً تقريبــاً فــي ظــل انخفــاض قيمــة العقــود 
املســندة بوتيــرة حــادة لتصــل إلــى 49 مليــون دينــار فقــط مقابــل 156 مليــون دينــار 
بالربــع الثانــي مــن نفــس العــام )-68٪ علــى أســاس ســنوي( )الرســم البيانــي 5(. 
وبلغــت القيمــة اإلجمالــي للمشــروعات التــي مت اســنادها منــذ بدايــة العــام حتــى 
منتصــف ديســمبر 510 مليــون دينــار، فيمــا يعــد أقــل بكثيــر مقارنــًة بتقديــرات 
MEED للعــام اجلــاري التــي توقعــت إســناد مشــاريع بقيمــة 2.6 مليــار دينــار، 

كمــا انهــا تراجعــت بشــدة عــن نتائــج العــام املاضــي البالغــة 1.5 مليــار دينــار.

وقــد يرجــع تباطــؤ وتيــرة اســناد املشــاريع هــذا العــام نتيجــة مجموعــة مــن 
العوامــل تتضمــن بــطء اإلجــراءات احلكوميــة وترشــيد التكاليــف ومشــاكل 
سالســل التوريــد املســتمرة التــي أدت لزيــادة تكاليــف املواد االساســية والعمالة. 
ــث وزارة  ــذ، كتحدي ــز التنفي ــع أن تدخــل حي ــن املتوق ــي كان م ــا املشــاريع الت ام
األشــغال العامــة حملطتــي كبــد وجنــوب املطــالع ملعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي 
بقيمــة 210 مليــون دينــار و173 مليــون دينــار علــى التوالــي، فإنــه مــن املرجــح 

ــع األول مــن عــام 2023. ــا للرب تأجيله

وتتوقــع MEED دخــول مشــاريع بقيمــة 7.4 مليــار دينــار مرحلــة التنفيــذ 
فــي عــام 2023. إضافــة للمشــاريع ســالفة الذكــر، مت تقــدمي عطــاءات ملشــروع 
شــمال الــزور املرحلتــني الثانيــة والثالثــة )1.2 مليــار دينــار(، ومشــروع محطــة 
ــة لتوليــد  ــار دينــار( ومحطــة الصبي ــاه )0.5 ملي ــة املي ــة وحتلي الشــعيبة للطاق
الطاقــة وحتليــة امليــاه، إذ قــد يتــم إســناد املرحلــة الرابعــة مــن املشــروع )0.26 
مليــار دينــار(. وقــد يكــون ذلــك طموحــاً بعيــد املنــال نظــراً للوضــع احلالــي لبيئــة 
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املشــاريع، وعلــى األرجــح لــن يتجــاوز إجمالــي قيمــة املشــاريع املســندة هــذا 
العــام 2.5 مليــار دينــار.

الرسم البياني 5: إسناد املشاريع
)مليون دينار(

 MEED projects:المصدر

هدوء وتيرة التضخم

تباطــأت وتيــرة مؤشــر أســعار املســتهلكني مقارنــة مبســتويات الــذروة املســجلة 
فــي أبريــل املاضــي بارتفــاع 4.7٪ علــى أســاس ســنوي، إذ وصــل إلــى 3.2٪ فــي 
نوفمبــر. وانخفــض التضخــم األساســي )الــذي يســتثنى أســعار املــواد الغذائيــة 
والســكن( بوتيــرة أكثــر حــدة إلــى 2.6٪ مقابــل 4.8٪ فــي أبريــل. وتعــزى 
االنخفاضــات ملجموعــة مــن العوامــل تضمنــت تالشــي تأثيــرات فتــرة املقارنــة 
ــب االســتهالكي  ــم، وتراجــع منــو الطل ــة، خاصــة بالنســبة لقطــاع التعلي املتدني
وتخفيــف اختناقــات سالســل التوريــد. وكان ضعــف الطلــب العاملــي أيضــاً 
مــن ضمــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تراجــع معــدالت التضخــم ممــا أدى 
النخفــاض أســعار املــواد الغذائيــة الدوليــة )انخفــض مؤشــر منظمــة األغذيــة 
والزراعــة ألســعار األغذيــة بنســبة 16٪ خــالل الفتــرة املمتــدة مــا بــني شــهري 

ــر(. مــارس وأكتوب

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

Haver ،املصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء

أمــا أبــرز القطاعــات التــي ســاهمت فــي ارتفــاع معــدالت التضخــم كانــت املــواد 
الغذائيــة واملشــروبات )+6.7٪ علــى أســاس ســنوي فــي نوفمبــر( واملالبــس 
واألحذيــة )+5.2٪(، بينمــا بلــغ معــدل التضخــم ملعظــم الفئــات األخــرى 3٪ أو 
أقــل. ويشــمل ذلــك قطــاع التعليــم، الــذي انخفــض إلــى 0.4٪ فقــط في ســبتمبر 
ــادة الرســوم الدراســية. وتشــير النظــرة  بعــد أن قفــز العــام املاضــي بســبب زي
ــام  ــاع متوســط التضخــم هــذا الع ــع ارتف ــى الرغــم توق ــه عل ــى ان املســتقبلية إل
إلــى 3.9٪ مقابــل 3.4٪ العــام املاضــي، لكننــا نتوقــع التوجــه نحــو االنخفــاض 

إلــى 2.7٪ فــي عــام 2023 مــع عــودة النشــاط االقتصــادي إلــى مســتوياته 
االعتياديــة. مــن جهــة أخــرى، ســتكون البيئــة النقديــة األكثــر تشــدداً مــن أبــرز 
ــزي فــي  ــت املرك ــك الكوي ــع أن يســتمر بن ــرة أيضــاً، إذ مــن املتوق العوامــل املؤث
اتبــاع خطــى مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي فــي رفــع أســعار الفائــدة 

فــي أوائــل عــام 2023.

تراجــع العجــز املالــي فــي الســنة املاليــة 2022/2021، وإقــرار موازنــة الســنة املاليــة 
2023/2022

كشــفت احلســابات اخلتاميــة الصــادرة مؤخــراً عــن وزارة املاليــة حتســن ميزانية 
الســنة املاليــة 2022/2021 بشــكل ملحــوظ. إذ ســجلت احلكومــة عجــزاً قــدره 
3.0 مليــار دينــار )7.2٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي(، فيمــا يعــد أقــل بكثيــر 
مــن العجــز البالــغ 10.8 مليــار دينــار )33.3٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( 
)الرســم البيانــي 7(، الــذي ســجلته العــام الســابق وقــت التأثــر بتداعيــات 
اجلائحــة، إذ ارتفعــت اإليــرادات 77٪ لتصــل إلــى 18.6 مليــار دينــار كويتــي 
علــى خلفيــة تضاعــف ســعر خــام التصديــر الكويتــي تقريبــاً إلــى 81 دوالر 
للبرميــل وتزايــد إنتــاج النفــط. إضافــة لذلــك، كان منــو النفقــات محــدوداً، 
إذ لــم يتجــاوز 1.5٪ لتصــل إلــى 21.6 مليــار دينــار، إذ أعطــت احلكومــة 
األولويــة لإلنفــاق علــى »البنــود الضروريــة »«، وخاصــة الرواتــب واإلعانــات، 
ــة  ــام وقل ــدوق االحتياطــي الع نظــراً لشــح الســيولة بســبب قــرب اســتنفاد صن

ــة.  ــل البديل ــارات التموي خي

الرسم البياني 7: وضع املالية العامة
)مليار دينار، نسبة من الناجت، على أساس السنة املالية(

Haver ،املصدر: وزارة المالية

ــة 2023/2022،  ــة الســنة املالي ــراً موازن ــس األمــة أخي ــر، أقــر مجل وفــي أكتوب
التــي يتوقــع أن تســجل عجــزاً محــدوداً قــدره 124 مليــون دينــار نتيجــة لبلــوغ 
امليزانيــة  إلــى 23.5 مليــار دينــار بزيــادة 1.8٪ مقارنــة مبســودة  النفقــات 
الســابقة )+8.8٪ عــن النتائــج الفعليــة للعــام املاضــي( مــن أجــل تلبيــة طلبــات 
النــواب املنتخبــني حديثــاً لتســديد مدفوعــات اســتثنائية بقيمــة 423 مليــون 
دينــار ملوظفــي القطــاع العــام والعاملــني فــي الصفــوف األماميــة كمكافــآت عــن 
العمــل خــالل فتــرة اجلائحــة وصــرف بــدالت االجــازات املتراكمــة وتعويــض 
ــرادات 114٪ لتصــل  ــاع اإلي ــل اخلدمــات املقدمــة. وكان مــن املتوقــع ارتف مقاب
إلــى 23.4 مليــار دينــار اســتناداً إلــى ســعر التعــادل النفطــي املفتــرض بقيمــة 

80 دوالر للبرميــل.

وفــي واقــع األمــر، قــد تكــون نتيجــة الســنة املاليــة 2023/2022 أفضــل بكثيــر 
ممــا كان متصــوراً فــي امليزانيــة، إذ بلــغ متوســط ســعر خــام التصديــر الكويتــي 
105 دوالراً للبرميــل فــي الفتــرة املمتــدة مــن أبريــل إلــى نوفمبــر، أعلــى بكثيــر 
مــن األســاس املفتــرض فــي امليزانيــة. ونتوقــع وصــول فائــض امليزانيــة إلــى 
5.2 مليــار دينــار، أو مــا يعــادل 9.6٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، لتســجل 
الكويــت أول فائــض منــذ عــام 2014. وقــد يكــون للفائــض املتوقــع تأثيــرات 
إيجابيــة علــى صافــي أصــول صنــدوق االحتياطــي العــام، خاصــة فــي ظــل 
إعــالن احلكومــة أنــه فــي الســنة املاليــة 2023/2022 ســيتم توجيــه التحويــالت 
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التشييد

الربع الثالث
۲۰۱۹

الربع األول
۲۰۲۰

الربع الثالث
۲۰۲۰

الربع األول
۲۰۲۱

الربع الثالث
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(باستثناء األغدية والسكن)
األغدية وألمشروبات

نوفمبر
۲۰۱۹

مايو
۲۰۲۰

نوفمبر
۲۰۲۰

مايو
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اإليرادات (مليار دينار)
النفقات (مليار دينار)

وضع المالية العامة (٪ من الناتج)

الموازنة 
العامة

توقعات بنك 
الكويت الوطني



املخصصــة لصالــح صنــدوق األجيــال القادمــة )والتــي تكــون عــادة بنســبة ٪10 
مــن اإليــرادات عنــد تســجيل فائــض( إلــى صنــدوق االحتياطــي العــام. وتفيــد 
التقاريــر بــأن صافــي أصــول صنــدوق االحتياطــي العــام بلغــت 9.1 مليــار دينــار 

ــة مــارس 2022(. ــار بنهاي ــار دين ــة يونيــو 2022 )8.2 ملي بنهاي

تباطؤ منو االئتمان بالربع الثالث من عام 2022، والودائع تواصل النمو

واصــل االئتمــان احمللــي منــوه بوتيــرة معتدلــة بالربــع الثالــث مــن عــام 2022، 
إذ تراجــع فــي أكتوبــر إلــى 9.1٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 9.9٪ فــي يونيــو. 
وتباطــأت وتيــرة منــو االئتمــان الشــخصي مــن 13.8٪ فــي يونيــو إلــى ٪10.5 
فــي أكتوبــر. واســتمر النمــو القــوي للطلــب علــى األقســاط )اإلســكان( والقروض 
االســتهالكية - احملــركان الرئيســيان لنمــو االئتمــان الشــخصي - علــى الرغــم 
مــن تباطــؤ وتيــرة منوهمــا ليصــال فــي اكتوبــر إلــى 11.1٪ علــى أســاس ســنوي 
و8.4٪ علــى التوالــي )الرســم البيانــي 8(. وفــي ذات الوقــت، اســتمر منــو 
االئتمــان املقــدم لقطــاع األعمــال بوتيــرة متســارعة، إذ ســجل أعلــى مســتوياته 
علــى مــدى أكثــر مــن خمــس ســنوات بنســبة 7.3٪ فــي أكتوبــر. وكانــت أنشــطة 
العقــار والبنــاء والتشــييد والتجــارة مــن أبــرز املســاهمني جتــاه هــذا النمــو. أمــا 
منــو الودائــع فــكان مســتقراً عنــد 5.3٪، علــى أســاس ســنوي، فــي أكتوبــر، 
ــى التوالــي بنســبة  ــة عل ــى أســاس شــهري للمــرة الثالث بالرغــم مــن تراجعــه عل
0.5٪. ويعــزى ذلــك النخفــاض ودائــع احلكومــة واملؤسســات العامــة. أمــا ودائــع 
القطــاع اخلــاص، والتــي تشــكل نحــو 77٪ مــن إجمالــي الودائــع، فقــد ارتفعــت 
علــى أســاس ســنوي فــي أكتوبــر بنســبة 4.3٪ )+0.6٪ علــى أســاس شــهري(.

الرسم البياني 8: منو االئتمان احمللي
)٪ على أساس سنوي(

Haver ،املصدر: بنك الكويت المركزي

البنــك املركــزي يتبــع منهجــًا تدريجيــًا لتشــديد سياســاته النقديــة

اســتمرت أســعار الفائــدة فــي االرتفــاع خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2022، 
مــع قيــام بنــك الكويــت املركــزي بتتبــع خطــى االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي 
فــي تشــديد سياســاته النقديــة. وحتــى منتصــف ديســمبر، رفــع بنــك الكويــت 
ــة دورة تشــديد أســعار  ــذ بداي املركــزي ســعر اخلصــم 200 نقطــة أســاس من
الفائــدة احلاليــة التــي بدأهــا فــي مــارس لتصــل إلــى 3.5٪. وشــمل ذلــك 
ــدار 25 نقطــة  ــي أغســطس مبق ــا ف ــدورة«، إحداهم ــني »خــارج ال ــا مرت رفعه
أســاس واألخــرى فــي أوائــل ديســمبر، مبعــدل 50 نقطــة أســاس )الرســم 
ــدار  ــة مبق ــوال الفيدرالي ــى األم ــدة عل ــع الفائ ــًة برف ــك مقارن ــي 9(، وذل البيان
425 نقطــة أســاس )إلــى 4.5٪ عنــد احلــد األعلــى(. ومــن املتوقــع أن يقــوم 
بنــك الكويــت املركــزي برفــع ســعر الفائــدة خــالل األشــهر املقبلــة قبــل أن 
يســتقر االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي علــى ســعر الفائــدة النهائــي املتوقــع 

ــى 5.1٪ مبنتصــف عــام 2023. ان يصــل إل
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الرسم البياني 9: أسعار الفائدة الرئيسية
)٪(

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

مخاطــر الركــود العاملــي تلقــي بظاللها على األســهم

ــع  ــى انخفــاض للرب ــث مــن عــام 2022 عل ــع الثال ــداوالت الرب أنهــت األســهم ت
الثانــي علــى التوالــي، فــي ظــل تراجــع مؤشــر الســوق العــام لبورصــة الكويــت 
بنســبة 4.1٪ علــى أســاس ربــع ســنوي مغلقــاً عنــد مســتوى 7.106 نقطــة 
بنهايــة ســبتمبر بســبب تزايــد االجتــاه الهبوطــي املرتبــط بآفــاق منــو االقتصــاد 
العاملــي )الرســم البيانــي 10(. وتأثــرت ثقــة املســتثمرين جــراء ارتفــاع معــدالت 
ــه  ــك بثقل ــي، وألقــى ذل ــدة، ومخــاوف النمــو العامل ــع ســعر الفائ التضخــم، ورف
التعــاون  مجلــس  دول  أســهم  ألداء  الرئيســي  احملفــز  النفــط،  أســعار  علــى 
اخلليجــي. وكان املؤشــر قــد انتعــش إلــى حــد مــا حتــى منتصــف ديســمبر، إذ 

ــه حــول حاجــز 7.290 نقطــة. تراوحــت قراءات

الرسم البياني 10: الرقم القياسي لبورصة الكويت*

املصدر: Refinitiv، * حتى نهاية 19 ديسمبر
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سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي

سعر الفائدة المستهدف من االحتياطي الفيدرالي*
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۱۲۰ متوسط قيمة األسهم المتداولة يومياً
(مليون دينار، الجانب االيسر)

مؤشر بورصة الكويت (الجانب األيمن)

ديسمبر-۲۰ يونيو-۲۱ ديسمبر-۲۱ يونيو-۲۲ ديسمبر-۲۲



الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات 

20162017201820192020202120222023

)مليار دينار(
33.536.641.741.332.441.954.252.3الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

12.815.419.818.911.218.829.125.8النفطي
20.721.221.922.421.323.125.226.5غير النفطي

)نسبة التغّير(
8.91.17.80.8-0.6-5.32.4-3.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.1-1.012.1-8.9-1.0-10.42.4-3.3النفطي
8.83.53.13.2-0.1-3.81.52.5غير النفطي

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

3.51.50.61.12.13.43.92.7التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
7.19.64.3-33.2-9.5-3.1-8.9-13.8-امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

39.143.749.341.632.444.251.748.9اإليرادات
34.939.044.237.227.138.748.145.0النفطية

4.24.75.14.55.35.73.63.9غير النفطية
52.852.652.451.165.651.542.144.5املصروفات

……4.04.40.00.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة
7.19.64.3-33.2-9.5-3.1-13.2-17.7-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

9.03.411.210.11.427.033.327.4-ميزان احلساب اجلاري
17.821.329.725.914.729.242.136.7ميزان السلع
42.545.752.247.537.849.259.155.6 الصادرات
24.724.422.521.623.120.117.018.9 الواردات

11.3-10.5-6.3-12.3-16.1-21.0-21.3-22.7-صافي اخلدمات
11.915.713.314.915.517.512.012.6صافي الدخل االستثماري

10.9-10.3-13.2-16.3-13.8-10.3-11.3-13.8-حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

……0.3020.3030.3020.3040.3070.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
…2.502.753.002.751.501.503.50سعر فائدة البنك املركزي

39516964417010090سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.952.702.742.682.442.412.712.68إنتاج 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

يونيو
2022

يوليو
2022

أغسطس
2022

سبتمبر
2022

أكتوبر
2022

نوفمبر
2022

…39.843.545.745.746.146.546.4االئتمان
…3.56.39.99.29.49.19.9 النمو )٪النمو السنوي(  

…39.136.238.037.837.837.637.8عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
…2.73.85.65.04.23.73.7النمو )٪النمو السنوي( 

3.04.34.44.24.13.23.33.2التضخم )٪النمو السنوي(
2.74.64.74.64.72.92.82.6التضخم باستثناء املواد الغذائية

253.8276.7349.9208.5365.1236.6295.0335.4االنفاق االستهالكي )٪النمو السنوي(

4975117109104999590سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

5,5467,0437,4097,7177,7097,1067,3187,585البورصة – املؤشر الوزني
11.727.016.017.413.63.053.011.7-النمو )٪النمو السنوي(

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

التقرير الربعي لالقتصاد الكويتي - ديسمبر 2022
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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 
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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


