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 التوقعات و اآلفاق

 على قوته خالل العامين القادمين عند لالقتصاد الكويتي النمو غير النفطي  أن يحافظ نتوقع

ما قد يساهم في دعم  ،ا إضافيازخم من المتوقع أن يشهد نشاط المشاريعإذ  .5٪  - 4٪

نتوقع أن يلقى القطاع االستهالكي  ،في الوقت نفسهالطلب وتحسين توازن النمو االقتصادي. 

دعما من بعض القوانين األخيرة التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطن واهمها قانون 

وتبقى القطاع.  صندوق االسرة، وهو ما من شأنه أن يقابل أي تراجع نسبي في نشاط هذا

     .وتيرة تنفيذ المشاريع التنمويةببشكل رئيسي توقعات النمو مرهونة 

 االنتاج في  التراجعاننا قد نرى بعض النفطية على قوتها رغم  تحافظ اإليرادات من المتوقع أن

مالية ضخمة في الفي تحقيق فوائض هذه اإليرادات كما ستساهم  .4104خالل العام النفطي 

وتيرة بتجاري. ومن المتوقع أن يستمر اإلنفاق الحكومي في االرتفاع ولكن الميزان الوالعامة 

 يرتفع معدل. كما من المتوقع أن االستثمارياإلنفاق وبتركيز أكبر على  أبطأ من السابق

  .٪5.5ليصل الى  4104 خالل العام قليالالتضخم 

 األمر الذي يعكس رغبة السلطات  ،دون تغييرتوسعية السياسة النقدية  تبقى من المتوقع أن

االئتمان الممنوح تسارع ب مدعوما نموا معتدالأن يشهد االئتمان  كما يتوقع. في دعم النمو

يشهد سوق األوراق المالية تحسناً من ناحية اهتمام  وفي الوقت نفسه، قدلقطاع األعمال. 

 فيه. المستثمرين

 االستقرار هما  ،ورين أساسيينمح علىات في المدى المتوسط أن ترتكز السياس ونتوقع

دعم عوامل النمو االقتصادي صالحات من أجل اإل واالستمارا في، على المدى المتوسطالمالي 

 على المدى الطويل.

 الناتج المحلي اإلجمالي

سنوياً  ٪5  - ٪4غير النفطي على ثباته عند  الناتج المحلي اإلجمالي نمومن المتوقع أن يحافظ 

بشكل يساهم الذي  -ومن المتوقع أن يشهد نشاط القطاع االستهالكي خالل العامين القادمين.

ولكنه سيتلقى دعماً  بعض التباطؤ، -نشاط االقتصاد غير النفطي في السنوات األخيرةفي  أساسي

. في الوقت مليار دينار 044للتخفيف من عبء ديون المواطنين بقيمة  من المساعي الحكومية

وتسارعاً تدريجياً في  ،مشاريع البنية التحتية في وتيرة نشاطتحسناً ملحوظاً شهد ننتوقع أن  ،نفسه

في حال وللقيام بإصالحات كبيرة وضرورية.  ود الملموسةباإلضافة الى الجهالمصرفي االئتمان 

وفتح المجال بعد  2015استعادة قوته بحلول العام سوف يستطيع االقتصاد  ،تحقيق تلك األمور

 تباطؤابعد أن شهد  2012ذلك لتسارع النمو. وقد استعاد القطاع الخاص وتيرة نموه خالل العام 

 ، وذلك مع انحسار تداعيات األزمة المالية العالمية.2011و 2007في الفترة ما بين 

: آخر التوقعات بشأن االقتصاد الكلي0الجدول   

 
 الوحدة السنة 

 مليار دينار 4104 4105 4104 4105
 

      
 اإلجمالي المحلي الناتج مليار دينار 5143 5045 5040 5242

 أساس على 843 043 046 340 اإلسمي
 سنوي

 اإلجمالي المحلي الناتج
240- 240 الفعلي  -240  أساس على 1148 

 سنوي
 النفطي

 أساس على 341 440 445 445
 سنوي

النفطي غير  

 أساس على 249 247 345 345
 سنوي

المستهلك أسعار تضخم  

من الناتج  نسبة 2448 2340 1940 2040
 المحلي

 الميزانية
 

بنك الكويت الوطنيالمصدر:   

 الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي : 0الرسم البياني 
 ) النمو السنوي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 المحلي اإلجمالي غير النفطيالناتج : 4الرسم البياني 
 )النمو السنوي٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 انتاج النفط الكويتي: 5الرسم البياني 
 مليون برميل يومياً 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 إجمالي االستثمار في دول مجلس التعاون: 4الرسم البياني 
 )10-2000متوسط  –من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪)

 

 بنك الكويت الوطني المصدر:
 قطاع العقارالقيمة المتوسطة لصفقات : 5الرسم البياني 

 )المتوسط السنوي ٪)
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وذلك  2014٪ خالل العام 2من المتوقع أن يسجل انتاج النفط انخفاضاً بواقع  ،في الوقت نفسه

بسيطاً مقارنة باإلنخفاض الذي شهده سابقاً بواقع  االنخفاضللعام الثاني على التوالي. ويعتبر ذلك 

نتيجة  2014٪. وقد حافظت أسعار النفط على قوتها بشكل جيد خالل الربع األول من العام 4

النتاج من قبل الدول الرئيسية المصدرة من أعضاء منظمة أوبك )من ضمنها الكويت(. ا خفض

ء الفترة الموسمية التي عادة ما اً مستقبالً مع انتهامفاجئقد يسجل ارتفاعا انتاج النفط الكويتي  لكن

وقد أعلن  .ضالخفشهد خاللها األسواق ضعفاً في االنتاج باإلضافة الى االنتهاء من عمليات ت

مليون برميل يومياً  342لكويت من ل يةنتاجالقدرة االبعض المسؤولين في قطاع النفط عن زيادة 

النتاج لرفع ااوسع  ةقدرمليون برميل يومياً. حيث ساهم هذا االرتفاع في توفير  343ليصل الى 

 249. ويقف االنتاج حالياً عند أقل من فترة كانت تلك القدرة محدودةبعد اذا تطلب االمر ذلك 

 مليون برميل يومياً.

 تنفيذ المشاريع

الحكومة التي امتدت من السنة المالية  التنمية لخطةاألربع وات سنالانتهت فترة 

، حيث جاء اإلنفاق الفعلي دون مستواه 4105/4104حتى السنة المالية  4101/4100

توقع أن يتم اإلفصاح عن خطة تنمية جديدة مومن ال مليار دينار. 50المعلن في الخطة والبالغ 

ومن  المشاريع فيها على نحو إضافي. تنفيذ، ونتطلع الى تحسن وتيرة خالل األشهر القادمة

األولى  هاحلاتنفيذ مرمن  ىالمحتمل أن تتم الموافقة على العديد من المشاريع السابقة التي قد انته

 .أو أنها في الطور األخير

مليار دينار  13وتتضمن المشاريع التي تشغل المراتب المتقدمة مشروع الوقود النظيف بقيمة 

من المتوقع أن يبدأ اثنين من مصافي الكويت القديمة. حيث الذي يهدف الى توسعة االنتاج في 

أبريل. كما من  شهر ة فييالعمل رسمياً خالل هذا العام بعد أن تم التوقيع على العقود الرئيس

 .جديدة لبناء مصفاة 2014خالل العام  في وقت الحقالمزعم أن يتم التوقيع على مشروع مماثل 

أن يتم بدء العمل على مشروع محطة شمال الزور الذي يقدر  المقدرمن  ،وبعيداً عن قطاع النفط

مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  أولوالذي يعد  ،مليار دينار 2بقيمة 

باإلضافة الى المشاريع األخرى في قطاعات  ،ومن المفترض أن يؤدي تنفيذ تلك المشاريع

الى تحسين النشاط االستثماري في الكويت الذي قد  ،المواصالت والصحة والتعليم واإلسكان

الكويتية البنية التحتية  تلك المشاريع تطويركما من شأن  ،شهد ضعفاً خالل السنوات الماضية

 دول الخليج المجاورة. لتتماشى مع التطوير الذي تشهده 

 قطاع العقار

فقد بلغت هذا العام.  ويستمر في هذا النشاط ،4105قطاع العقار نشاطاً قوياً خالل العام  سجل

على  ٪18مرتفعة بواقع  2013مليار دينار خالل العام  347 عندالمبيعات أعلى مستوى لها 

زيادة عدد الصفقات ال سيما في العقار من سعار واالمن ارتفاع أساس سنوي. وقد جاءت الزيادة 

. وترجع الزيادة في مستوى المبيعات الى ٪37متوسط أسعار البيع بواقع ارتفع االسثماري. وقد 

)في الوقت الذي شهد فيه سوق لالستثمار  كمجالوجاذبية القطاع  محدودية المعروضكل من 

شراء بالحكومة قيام األوراق المالية تراجعاً في النشاط( وتحسن قطاع األعمال باإلضافة الى 

   . المحافظمن خالل  تجاريةعقارات 

قوية خالل األشهر القادمة وخاصة في قطاع العقار  سعاراأل ضغوطات ومن المفترض أن تظل

المخاوف بشأن ارتفاع وقد تتزايد  نقص األراضي. في ظلالعرض والطلب  واقعوذلك نتيجة 

بالتملك فقد يأخذ وقتاً السماح للوافدين بلحكومة لالقرار األخير اما مستويات األسعار والتكلفة. 

على المدى القريب يذكر تأثير ال نرى له اي  نافإن. وعلى أي حال على ارض واقع قبل تطبيقه 

  والمتوسط.

  الميزانية العامة

 ٪3من المقدر أن يسجل اإلنفاق ارتفاعاً بواقع   ،بعد م من عدم توفر األرقام الرسميةغعلى الر

ويعزى ذلك في جانب العام الماضي. وتيرته في أي أقل من  ،2013/2014خالل السنة المالية 

والتي لم تتكرر العام  2012/2013الزيادة في الرواتب واألجور في السنة المالية  منه إلى

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 اإلنفاق الحكومي الفعلي: 6الرسم البياني 
 )باستثناء التحويالت لصندوق التأمينات االجتماعية –النمو السنوي  ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 فائض الميزانية: 7الرسم البياني 
 )من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 تضخم أسعار المستهلك: 8الرسم البياني 
 ) النمو السنوي ٪)

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:
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زيادة معتدلة في اإلنفاق من الى  2014/2015مسودة ميزانية السنة المالية تشير والماضي. 

أفضل  . ولكننا نتوقع تسجيل رقم٪20بواقع  االستثماريةضمنها انخفاض المصروفات 

من الجدير بالذكر أن ومشاريع البنية التحتية. سوق ذلك لتحسن و االستثماريةللمصروفات 

 في قطاع النفط ال تظهر في ميزانية الحكومة.     االستثماريةالمصروفات 

وعلى الرغم من أنه قد يتم مراجعة بيانات اإلنفاق قبل االنتهاء منها إال أن الزيادة البسيطة تعتبر 

أقل توسعاً من قبل والذي يعكس جزئياً مسائل تتعلق مؤشراً بأن السياسة المالية قد أصبحت 

 ٪19يقدر هذا العام عند ويظل الفائض المالي ضخماً على المدى القريب وسستقرار المالي. باال

يعتبر األقل بين دول  2014/2015كما أن سعر النفط للسنة المالية من الناتج المحلي اإلجمالي. 

 . للبرميل ادوالر 70مجلس التعاون عند 

  التضخم

قد حافظ على إال أن التضخم في هذا القطاع  ،على الرغم من قوة النشاط في قطاع المستهلك

وتشهد كل  على أساس  سنوي لمعظم العام الماضي.٪ 5.1 -٪4.5في نطاق  اعتدال وتيرته

على أساس سنوي ما أدى  ٪4-٪3المنازل تسارعاً بواقع  اتمن شريحتي المواد الغذائية وإيجار

 إلىيظهر أن التضخم قد انخفض  ،الى زيادة الضغوطات التضخمية. وباستثناء تلك الشريحتين

نطاق ليصل الى . ونتوقع أن يرتفع التضخم 2014على أساس سنوي في فبراير من العام  241٪

حتي المواد وذلك نتيجة زيادة الضغوطات التضخمية من شري ،خالل العامين القادمين 4٪- 3٪

توقع أن يظل ثابتاً ولكن من الم ،الغذائية واإلسكان. كما من الممكن أن يرتفع معدل التضخم العام

 .)الموزون(قد يشهده نشاط قطاع المستهلك واستمرار قوة الدينار نتيجة التراجع الطفيف الذي 

        التضخمية.زيادة الضغوطات ال يظهر مؤشر أسعار الجملة دالالت كثيرة على  ،حتى اآلن

 النقد واالئتمان

 بعدمؤشرات تحسن  أنه يظهركما  ،الماضية خالل األشهر ارتفاعاً  المصرفيسجل االئتمان 

على أساس سنوي  ٪743فقد استقر نمو االئتمان العام عند  األزمة المالية. خلفتهالتراجع الذي 

 2013العام الماضي وعن متوسط العام  في على أساس سنوي ٪448خالل فبراير مرتفعاً من 

على أساس سنوي  ٪15القروض الشخصية في الصدارة عند نمو زال ي. وال ٪642عند 

( وذلك على الرغم من أنه قد شهد تراجعاً من أعلى االسهم)باستثناء القروض الممنوحة لشراء 

في ستمر يكن أن من الممكما أنه  ،على أساس سنوي خالل العام الماضي ٪19مستوى له عند 

ن الممنوح لمواطنين. وقد سجل االئتمااالتراجع نتيجة قيام الحكومة بالتخفيف من عبء ديون 

يستمر على وتيرته القوية تماشياً مع ارتفاع مستويات االستثمار. ، كما لقطاع األعمال تسارعاً 

بر نادر الحدوث األمر الذي يعت ،وقد فاق نمو االئتمان نمو ودائع القطاع الخاص في فبراير

  خالل السنوات الماضية. 

٪ منذ شهر 2عند )سعر الخصم( الفائدة األساسي  سعريحافظ بنك الكويت المركزي على و

. وتبدو األوضاع المالية في البنوك جيدة نتيجة قوة مستويات السيولة وقوة 2012أكتوبر من العام 

من على خلفية عدة عوامل  2013النمو في الدخل التشغيلي. إال أن األرباح قد انخفضت في العام 

  ارتفاع قيمة المخصصات.   ضمنها

 األسواق المالية

بعد أن شهد أداءاً ضعيفاً  4104العام  سجل سوق الكويت لألوراق المالية أداءاً قوياً في بداية

العام  الربع األول من ٪ خالل7حيث سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بواقع  ،4105في العام 

وخاصة أسهم البنوك.  الثقيلةسهم األ بفضلوقد جاء هذا االنتعاش بشكل رئيسي  .4104

من زيادة حصته في  يالكويتاستفاد السوق فقد  ،وباإلضافة الى تحسن االقتصاد وأرباح الشركات

كبر ابشكل الثقيلة والبنوك الناشئة. ومن المتوقع أن تستفيد األسهم ما قبل ألسواق امؤشرات بعض 

   من هذا االنتعاش.

. ويعتبر ٪8 بلغ نحو خالل األربع سنوات الماضية ارتفاعا ملحوظاصرف قوة الوقد شهد سعر 

 صرف نتيجة ارتفاع سعر بحسب التبادالت التجارة(الكويتي )الموزون وقد جاءت قوة الدينار 

 مقابل الدوالر. قليال  تراجع سعر صرف الدينار الكويتيفقد  وعلى الرغم من ذلك،الدوالر. 

 

 أسعار الودائع بين البنوك: 9الرسم البياني 
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 أسعار الفائدة: 01الرسم البياني 
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 مؤشرات أسواق األسهم: 00الرسم البياني 
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 مبادلة مخاطر االئتمان: 04الرسم البياني 
(٪ ( 

 

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 
 

 

 

 

 

http://www.nbk.com/


 القتصاد الكليا
  وتيرة تنفيذ المشاريعنمو االقتصاد غير النفطي في الكويت سيحافظ على قوته مدعوما بتحسن 

  2014 مايو 8

 

 

  econ@nbk.com   ،© www.nbk.com                                                                                               2014 NBK( ،965) 4444 6975( ، فاكس: 965) 4459 5511إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 
 

 

Head Office International Network  NBK Capital 

Kuwait 

National Bank of Kuwait SAK 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAK 

Bahrain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait 

Bahrain Branch (H.O) 

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 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAK 

Head Office - Dubai 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait,  

Abu Dhabi - Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAK 

Jeddah Branch 

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 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAK 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait 

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 178 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

 

 

Egypt 

National Bank of Kuwait-Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAK 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Paris Branch 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAK 

Singapore Branch 

9 Raffles Place #24-01/02 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAK 

Shanghai Representative Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

133 Yin Cheng Bei Road, Lujiazui 

Shanghai 200120 

China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

Watani Investment Company KSC (c) 

38th Floor, Arraya II Building 

Shuhada’a street, Sharq 

PO Box 4950, Safat, 13050 

Kuwait 

Tel: +965 2224 6900 

Fax: +965 2224 6904 

 

United Arab Emirates 

NBK Capital Limited 

Precinct Building 3, Office 404 

Dubai International Financial Center 

P.O. Box 506506, Dubai 

UAE 

Tel: +971 4 365 2800 

Fax: +971 4 365 2805 

 

Turkey 

NBK Capital 

ArastimaveMusavirlik AS 

SUN Plaza, 30th Floor 

Dereboyu Sk. No.24 

Maslak 34398, Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 212 276 5400 

Fax: +90 212 276 5401 

 

 

Associates 
 

 

Qatar 

International Bank of Qatar (QSC) 

Suhaim bin Hamad Street 

P.O. Box 2001 

Doha, Qatar 

Tel: +974 4447 8000 

Fax: +974 4447 3710 

 

Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 

Nisantasi 34371 

Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212 373 6373 

Fax: +90 212 225 0353 

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary 

and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank 

publications. For further information please contact: 

NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

