
   

 

 االقتصاد الكلي

عند  سيبقى قويافي الكويت غير النفطي االقتصاد نمو 
 رغم تراجع أسعار النفط 2016و 2015في  5٪

 

<

 

 الموجز االقتصادي
 2015 يونيو 25

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

 

 

 والتوقعات  اآلفاق

  5 ه القوية عندتعلى وتير غير النفطي يحافظ نمو االقتصادمن المتوقع أن٪ 

 تماشياً مع تحّسن وتيرة تنفيذ المشاريع. ، 5102و 5105خالل العامين 

  عجز مالي في الميزانية خالل السنة  إلى تسجيلقد يؤدي أسعار النفط تراجع

   للكويت كافية وقوية.مالية الدعائم ال لكن 5102-5105المالية 

  أكثر اعتداال بوتيرةولو أن يحافظ قطاع المستهلك على قوته  يتوقع. 

 لكنه  ،5105في نهاية  اطفيف اارتفاعمن المتوقع أن يسّجل  معدل التضخم

   وتراجع التضخم العالمي.نتيجة قوة الدينار  سيبقى معتدال

على الرغم من القوية من المتوقع أن يحافظ نمو االقتصاد الكويتي على وتيرته 

شهد النشاط االقتصادي في و التراجع الكبير في أسعار النفط خالل العام الماضي.

تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية ب مدعوما 2013الكويت تسارعاً منذ العام 

وقد ساهمت األهداف الطموحة الموضوعة لإلنفاق الحكومية وقوة قطاع المستهلك. 

ومن المفترض أن تستمر في توفير دعم  ،الرأسمالي في إنعاش االستثمار الكلي

 . 2016و 2015 لالستثمار خالل العامين

وميزانية اإلنفاق  2020-2015خطة الحكومة االستثمارية للفترة وتعكس  

في إنعاش اإلنفاق على  الرسميلتزام اال 2016-2015الرأسمالي للسنة المالية 

مشاريع البنية التحتية. ونتوقع أن تبقى وتيرة اإلنفاق االستثماري كما هي دون 

 تغيير في ظل تراجع أسعار النفط. 

إال  ،تراجع أسعار النفط على األوضاع المالية المحلية والخارجية ورغم انعكاس

الحفاظ على التي تسمح لها  المالية الدعائممن  بالكثيرأن الكويت ال تزال تتمتع 

من المتوقع ان تسجل الكويت أول عجز مالي منذ ما وقوتها على المدى المتوسط. 

إال أنها ستتمكن  ،2016-2015خالل السنة المالية  يقارب أكثر من عشر سنوات

في اإلنفاق وذلك إلمتالكها أحد أكبر  كبير من سد العجز دون اللجوء ألي خفض

من الناتج المحلي  %300أكثر من سيادية في المنطقة والذي يقّدر بالصناديق ال

  مليار دوالر(. 550اإلجمالي )

   

االستدامة المالية في حول تحديات بفرض تراجع أسعار النفط  وال شك في أن

 اإلصالحات من العديد إعادة تقديمما أدى إلى توجه الحكومة نحو  ،المدى الطويل

 التوقعات اإلقتصادية

  5102 5102* 5105* 5102* 
      

 4091 3594 4794 4999 دينار مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 134 114 164 176 دوالر بليون اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 196 099 094 195 سنوي نموال الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي 

 096- 197- 199- 094- سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 590 590 594 596 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 395 395 390 297 سنوي نموال التضخم 

 092 494- 491 2599 كنسبة من الناتج المحلي فائض الميزانية

      

 بنك الكويت الوطنيتقديرات  المركزية لالحصاء، وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية واالدارة  المصدر:
 وتوقعات*تقديرات 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 0الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 بنك الكويت الوطنيتقديرات  ،االدارة المركزية لالحصاء المصدر:

 

 التضخم في اسعار المستهلك: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 لالحصاءاالدارة المركزية  المصدر:

 

 الميزانية: 2الرسم البياني 

 

 
 بنك الكويت الوطنيتقديرات  المركزية لالحصاء،االدارة وزارة المالية و: المصدر
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على الضريبة دخل الشركات و الضريبة علىاألساسية والتي من ضمنها مالية ال

. كما من المتوقع تقديم بعض اإلصالحات المقبلةخالل السنوات القيمة المضافة 

التي تتعلق بالمعونات والتي قد تضم المدفوعات التحويلية لألسر ذات الدخل 

حالياً بدراسة بعض اإلصالحات بشأن األجور  مجلس األمةكما يقوم الضعيف. 

توحيد الرواتب في جميع جهات القطاع الحكومي باإلضافة إلى  تنص علىوالتي 

 فيونعتقد أن السلطات جادة الرقابة المركزية على الرواتب الحكومية.  زيادة

متخذة اجراءات مواجهتها للتحديات المالية التي قد تطرأ على المدى الطويل 

 تدريجية من شأنها الحفاظ على وتيرة النمو وعدم اإلخالل بها. 

           ٪5 إلىاإلنفاق االستثماري الحكومي يدفع بالنمو غير النفطي 

ونتوقع أن  ،2013منذ العام  نموا صحيااالقتصاد غير النفطي في الكويت  سجل

تشير بيانات . و2016و 2015خالل العامين  ٪5 ته القوية عندوتيريحافظ على 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الرسمية األخيرة إلى نمو االقتصاد غير النفطي 

نقدر أن يكون االقتصاد غير النفطي كما . 2013خالل العام  ٪596الكويتي بواقع 

بدعم من تسارع وتيرة تنفيذ  2014خالل العام  قد حافظ على وتيرة نموه هذه

ورغم أن نشاط االقتصاد غير النفطي قد يكون قد  المشاريع وقوة قطاع المستهلك.

تباطأ بصورة طفيفة  خالل الربع األول من العام الحالي، مقارنة بمستواه القوي 

، لكننا نرى هذا التباطؤ سيكون 2014وبداية العام  2013ي شهده في العام الذ

 مؤقتا.

وحتى اآلن في  2014االئتمان الممنوح للقطاع الخاص خالل العام  تباطأ نمووقد 

االئتمان الممنوح للقطاع  إذ سجل عدة، بعد أن سجل تسارعاً لسنوات 2015العام 

متراجعاً  2015على اساس سنوي في أبريل من العام  ٪597نمواً بواقع  الخاص

نمو . كما تراجع أيضاً 2014في العام  ٪692و 2013في العام  ٪491من 

االئتمان الممنوح لقطاع األعمال )باستثناء التسهيالت الشخصية واالئتمان الممنوح 

في  ٪799على اساس سنوي من  ٪5للمؤسسات المالية غير المصرفية( ليصل إلى 

. ويعود هذا التراجع بصورة رئيسية إلى عمليات تسوية القروض 2013لعام ا

. ومع أخذ 2014التابعة لصندوق األسرة وتسديد بعض الشركات لديونها في العام 

يتبين لنا أن النمو قد شهد ثباتاً نسبياً خالل شهر  ،هذين العاملين بعين االعتبار

ومن المتوقع ان  ،أساس سنويعلى  ٪4عند ما يقارب  2015أبريل من العام 

 ينهي العام عند هذه النسبة.  

 خطة التنمية تدفع بعجلة االستثمار

 حفاظ االقتصاد غير النفطي على بشكل كبير في اإلنفاق االستثماري ساهموقد 

تحسن وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية. إذ تضم  نموه القوية، وذلك بفضلوتيرة 

الخطة عدداً من مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تطوير كل من القطاع 

المشاريع بشكل ملحوظ خالل  طرحارتفعت وتيرة والحكومي والقطاع الخاص. 

مة ومن المتوقع أن تشهد الفترة القاد .في السنوات السابقة جيلتأبعد  2014العام 

على خطة التنمية الخمسية  2015تطّوراً أكبر بعد أن تمت الموافقة خالل العام 

 . 2016-2015( وخطة اإلنفاق االستثماري للسنة المالية 2020-2015لفترة )

مليار دينار لإلنفاق االستثماري على  34ما يقارب وتضم خطة التنمية الخمسية 

كالنفط وتوليد الطاقة والنقل واإلسكان. وقد المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات 

على أغلب المشاريع التي تضمها الخطة الجديدة كل على  في السابق تمت الموافقة

  سنوات عديدة. لأنها كانت من ضمن برنامج الحكومة حيث حدة 

وتتطلع الحكومة أيضاً إلى تحسين بيئة األعمال في الكويت وإنعاش دور القطاع 

تصاد الكويتي الذي سيتم العمل عليه من خالل برنامج الشراكة بين الخاص في االق

الذي  2014قرار العام ومن المفترض أن يساهم القطاعين الحكومي والخاص. 

 االئتمان الممنوح للقطاع الخاص: 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 الكويت المركزيبنك  المصدر:

 

 الكلياالستثمار : 5الرسم البياني 

 

  بنك الكويت الوطنيتقديرات  المركزية لالحصاء،االدارة  المصدر:
 

 نمو القروض الشخصية: 2الرسم البياني 

(٪) 

 
 بنك الكويت المركزي المصدر:

 

 العقار سوققيمة صفقات : 7الرسم البياني 

 مليون دينار()

 
 وزارة العدل المصدر:
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استبدل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بهيئة مشروعات 

كة بين تنظيم عمليات الشرافي الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص 

القطاعين. وتتمتع هذه الهيئة باستقاللية أكبر وسلطة تنفيذية أكبر كما من المفترض 

 بصورة أفضل. المبادرات بين القطاعين الحكومي والخاصأن تساهم في تنظيم 

 في االعتدال قد يستمر النمو في قطاع المستهلك

في ستمر يلكننا نتوقع أن  استقرارا وبقي قويا،شهد النمو في قطاع المستهلك 

ظل نمو  إذ ،محّركاً أساسياً لالقتصاد غير النفطي سيبقى هذا القطاع لكن االعتدال.

مع ثبات وتيرة توظيف الكويتيين والعمالة الماهرة من  الدخل األسري جيدا

قويا في اإلنفاق االستهالكي والقروض  نمواالوافدين. ونتيجة لذلك، شهدنا 

 العام الماضي. مقارنة معمن بعض االعتدال  مالشخصية على الرغ

على  ٪1296 إلىاإلنفاق من بطاقات االئتمان بصورة طفيفة  نمو وتيرة توتراجع

أقل مستوى له منذ ثالث ، وهو 2015وي في الربع األول من العام أساس سن

، قطاع المستهلكورغم أن هذا التراجع يشير إلى بعض التباطؤ في نمو سنوات. 

تراجع نمو القروض الشخصية إلى أقل مستوى له منذ كما . أنه سيبقى قوياإال أن 

على أساس سنوي خالل أبريل  ٪1194عند لكنه بقي بدوره قويا  ،ثالث سنوات

 مدعوما من. ومن المفترض أن يستمر القطاع في تسجيل نمو جيد 2015من العام 

   . نفاق الحكوميالدعم من االواستمرار االقتصادية االخرى أداء القطاعات 

     2015ركود نشاط قطاع العقار في بداية 

 سجلت أداء قويابعد أن  2015شهدت مبيعات قطاع العقار ركوداً خالل العام 

فيما عدا العقار التجاري. فقد شهد كل من قطاع العقار السكني  2014خالل العام 

خالل األشهر األربعة األولى من  التي انخفضت واالستثماري ركوداً في المبيعات

مقارنة بالعام الماضي. وقد جاء هذا على التوالي  ٪23و ٪15بواقع  2015العام 

مع ارتفاع المبيعات في  2014اً في العام قويالقطاع نمواً  سجلالركود بعد أن 

استمر  ،في العام الماضي. وفي الوقت نفسه ٪30قطاع العقار االستثماري بنحو 

قطاع العقار التجاري في تسجيل زيادات قوية في المبيعات خالل األشهر األربعة 

على  ٪21إذ ارتفعت قيمة الصفقات المسجلة بواقع  ،2015االولى من العام 

  أساس سنوي.

 معدل التضخم يرتفع متأثراً بالضغوطات المحلية

على  ٪394معدل العام الاالرتفاع نتيجة عوامل محلية، وبلغ  معدل التضخم واصل

العام في الفترة نفسها من  ٪297 مقارنة مع 2015أساس سنوي في أبريل 

باستثناء )معدل التضخم األساس  بلغ. كما نتيجة ارتفاع تضخم اإلسكان ،الماضي

لكتن على الرغم من ذلك، تبقى وتيرة على أساس سنوي.  ٪397 (المواد الغذائية

نتيجة تراجع  خالل العامين الماضيينمعتدلة ارتفاع معدل التضخم في الكويت 

بحلول في المتوسط  ٪395معدل التضخم  يبلغمعدل التضخم العالمي. ونتوقع أن 

نتوقع أن يشهد  بينما ،نتيجة تسارع نشاط االقتصاد المحلي 2015نهاية العام 

   التضخم اإلسكاني ركوداً الحقاً خالل العام. 

  2016-2015عجز مالي خالل السنة المالية  تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى

لمتوقع أن يسجل االقتصاد الكويتي أول عجز مالي منذ ستة عشر عاماً خالل امن 

مجلس نتيجة تراجع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن  2016-2015السنة المالية 

إجمالي إال انه من المتوقع أن يكون حتى اآلن، لم يوافق على الميزانية  األمة

 نشاطتأثر يان ال . ومن المفترض 2016-2015اإلنفاق أقل في السنة المالية 

ال سيما ان خطة اإلنفاق االستثماري من  ،االقتصاد المحلي جراء ترشيد االنفاق

 .دون تغيير منالمفترض أن تظل 

 أسعار الفائدة : 8الرسم البياني 

(٪) 

 
 الكويت المركزي وتومسون رويترز داتاستريمبنك  المصدر:

 

 سعر صرف العمالت: 9الرسم البياني 

 

 
 رويترز داتاستريمتومسون جي بي مورغان و المصدر:

 

 مؤشرات سوق األوراق المالية: 01الرسم البياني 

(٪ ) 

 
 وتومسون رويترز داتاستريم سوق الكويت لألوراق المالية المصدر:

 

 

 
 
 

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

 2015وقد تعافى سعر مزيج برنت نسبياً بعد أن تراجع بشكل كبير في بداية العام 

 حتى اآلن. وال يزال السعر أقل منفي المتوسط للبرميل  ادوالر 57ليصل إلى 

. ومن المتوقع أن تاتي اإليرادات النفطية أقل ٪40العام الماضي بواقع  مستواه في

من  ٪494 يواقعتسجيل عجز  بما سيؤدي إلى ،مليار دينار 1394لتبلغ  ٪34بواقع 

 الناتج المحلي اإلجمالي.

 قوة الدوالرالدينار تماشياً مع قوة 

تماشياً مع قوة الدوالر. وقد بدأ  2014في العام  اكبير ارتفاعاشهد الدينار الكويتي 

. ويرتبط يضامالعام البالتراجع منذ ذلك الحين ولكنه ال يزال مرتفعاً عن الدينار 

رئيسية والتي يشغل فيها الدوالر الحّيز األكبر. العمالت الالكويتي بسلة من  رالدينا

بنحو  مرتفعاً كتسب الدينار قوة حسب قياس مؤشر جي بي مورغان الوزني اكما 

من أعلى مستوى له  ٪296تراجع بنحو  ولكنه ،2014منذ مايو من العام  692٪

  .   2015في مارس من العام 

 سوق الكويت ألوراق المالية يتأرجح هذا العام  

من تراجع السوق األخير بالكامل األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية  لم تتعاف

ومؤقتا أسعار النفط. فقد شهد السوق تعافياً طفيفاً  عقب انخفاضالعام الماضي في 

منذ تاريخه من السنة  ٪399المؤشر الوزني بواقع  ، وتراجع2015في بداية العام 

 ٪295بواقع  المجمعمؤشر مورغان ستانلي تراجع كما المالية خالل شهر مايو. 

    .هذه الفترةخالل 

  

 

           

  

 

 

 

 إجمالي عوائد سوق األوراق المالية: 00الرسم البياني 

 (٪، )إجمالي العوائد على مؤشر مورغان ستانلي

 
 رويترز داتاستريممؤشر مورغان ستانلي وتومسون  المصدر:
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