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 ةالمالي السنة من الثاني الربع خالل النقدية التطورات
5162/5161 
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 مالي مبتدئباحث  – ناصر فهد الصقرالسيد/ 
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 ةالمالي والسياسة الكلي االقتصاد إدارة مدير-جحيل محمد هشام/ السيد

 (IMF)الدولي النقد صندوق  مستشار-الحمود بسام خالد. د/  السيد
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 تطورات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت الرئيسية: 0
 : الدوالر مقابل الدينار الكويتي:1.1

بنسبة  2112/2112خالل الربع الثاني من السنة مقابل الدينار الكويتي انخفض الدوالر 
، الصيني صادأستقر سعر الصرف لفترة ما قبل أزمة االقتحيث فلسًا،  10312ليصل إلى  -%1013
، ونتيجًة لذلك، تم تأجيل رفع أسعار الفائدة في %100هبط سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة ف

اإلجمالي في الواليات  تعافى الدوالر بعد ظهور نتائج نمو الناتج المحليثم الواليات المتحدة، 
على أساس سنوي بسبب ارتفاع نسبة االستثمار، وكذلك ساهم  %303تحدة حيث ارتفع بنسبة الم

انخفاض العجز التجاري برفع سعر صرف الدوالر األمريكي وكذلك معاوده سوق األسهم االمريكية 
حركة سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار ( 1)ويبين الرسم البياني   االرتفاع مجددًا.

 .5102/5102خالل الربع الثاني من السنة المالية  يالكويت
 

 : سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي(0) البياني الرسم

 

   المصدر: بنك الكويت المركزي        
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  : اليورو مقابل الدينار الكويتي:1.1   

فلسًا،  341ليصل إلى  %101ارتفع اليورو مقابل الدينار الكويتي خالل الربع الثاني بنسبة 
وبدأ اليورو الربع الثاني بسعر صرف غير مستقر بسبب أزمة ديون اليونان، ثم بدأت أزمة االقتصاد 

 %202الصيني التي أثرت سلبًا على اليورو، حيث كان متوسط انخفاض أسواق األسهم األوروبية 
خالل يوم واحد، كما بين البنك المركزي األوروبي بأنه سيخفض التوقعات بشأن نسبة التضخم 
ونسبة النمو خالل العام الجاري، ثم بدأ اليورو بتعويض جزء من خسائره، حيث ارتفع الناتج المحلي 

 بنسبة وارتفع األول، بالربع مقارنةً  %104اإلجمالي خالل الربع الثاني في منطقة اليورو بنسبة 
في االتحاد االوروبي مقارنًة بنفس الفترة من السنة السابقة، كما تحسن الميزان التجاري في  102%

( حركة سعر 2ويبين الرسم البياني ) بعض دول االتحاد األوروبي وكذلك ارتفاع نسبة الصادرات،
 .2112/2112ة خالل الربع الثاني من السنة الماليصرف اليورو مقابل الدينار الكويتي 

 

 : سعر صرف اليورو مقابل الدينار الكويتي(5) البياني الرسم

 
 المصدر: بنك الكويت المركزي      
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 : الجنيه اإلسترليني مقابل الدينار الكويتي: 1.1
 نةالس من الثاني الربع خاللاإلسترليني مقابل الدينار الكويتي  الجنيه انخفض

فلسًا، وفي بداية الربع انعكست أزمة ديون  1.424 إلى ليصل -304% بنسبة 2112/2112
اليونان سلبًا على االستقرار المالي البريطاني، واستمر باالنخفاض خالل ازمة االقتصاد الصيني، 

بنسبة  ةتراجع األسهم في األسواق العالمية وتحديدًا انخفاض بورصة لندن لألوراق المالي إثروذلك 
 نقطة. 244وبمقدار  400%

ناتج المحلي ال وتوسعخالل الربع الثاني  %100االقتصاد البريطاني بنسبة  ورغم نمو
 لتجاري ا الميزان عجز عاارتف إال أنالماضي،  العام من نفسها بالفترة مقارنةً  %202اإلجمالي بنسبة 

عر ، مما يعزز خفض سالجنيه منخفضاً أبقى  إسترليني، جنيه مليار 304 إلى ووصوله البريطاني
إذ أنه من المتوقع تعثر نصف المقترضين عن سداد ديونهم  %102الفائدة في بريطانيا ألقل من 

سعر  حركة( 3). ويبين الرسم البياني %102في حال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أعلى من 
 . 2112/2112بع الثاني من السنة المالية خالل الر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدينار الكويتي 

 سعر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدينار الكويتي (:3) البياني الرسم

 
 المصدر: بنك الكويت المركزي     
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  التطورات النقدية وقرارات بنك الكويت المركزي:: 5
 : تطورات السوق النقدي: 1.1

، وارتفع 35,226 12/12 من السنة المالية في شهر يوليو 1(M2) عرض النقد بلغ
مليون  35,600ليصل إلى  2112/2112متوسط عرض النقد في الربع األول من السنة المالية 

، وبنسبة 2114/2112من السنة المالية  األولمليون دينار من الربع  33,925مقارنًة بـدينار 
من السنة  األولالربع  فيمليون دينار  34,079ودائع القطاع الخاص متوسط  بلغكما ، %4.94

، 2114/2112مليون دينار في نفس الفترة من السنة المالية  31,879المالية الحالية مقارنًة بـ
كما ، مليون دينار 33,713لتصل إلى  ولكن القيمة انخفضت في شهر يوليو من السنة الحالية

من السنة  الربع األول فيمليون دينار  31,343قيمة التسهيالت االئتمانية لتبلغ  متوسط ارتفعت
من السنة المالية  األولالربع  فيمليون دينار  29,827مقارنًة بـ 2112/2112المالية 
 .مليون دينار كويتي 31,616، في حين بلغت قيمة التسهيالت االئتمانية في يوليو 2114/2112

 النقد عرضمتوسط  :4 البياني الرسم

 

 المصدر: بنك الكويت المركزي 

                                                           
 وودائع ألجل  الطلبتحت  المتداولة وودائع(: يشمل العملة M2عرض النقد )1 
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 االئتمانيةالتسهيالت متوسط : 2 البياني الرسم

 
 المصدر: بنك الكويت المركزي 

 

خالل شهر مارس حتى  2ويبين الجدول التالي أسعار الفائدة على الودائع وعلى اإلنتربنك
 شهر مايو من السنة الحالية.

 : أسعار الفائدة0 جدول

 

 

                                                           
 اإلنتربنك: سعر الفائدة المستخدمة بين البنوك في عمليات االقراض واالقتراض إلدارة السيولة. 2 
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 : قرارات بنك الكويت المركزي:1.1
اعتمد مجلس ادارة البنك المركزي تعديالت على تعليمات اسس وقواعد منح القروض 

 عمالء البنوك فضاًل عن اصداراالستهالكية وغيرها من القروض المقسطة واصدار دليل لحماية 
تعليمات بشأن الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي االحتياجات الخاصة، وذلك من خالل السماح 

في المئة من عدد األقساط المحددة للقرض في  03للعميل الذي انتظم في سداد ما ال يقل عن 
 تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم.

ك الكويت المركزي تعليمات لصالح العمالء المصرفيين، حيث قام بفتح باب وأصدر بن
كما وافق بنك الكويت المركزي على استرداد سندات  ،اعادة تمويل القروض وفق شروط جديدة

 .0300و 0303اصدرها بنك برقان في سنة 

الصدار من اانتهاء استخدام االوراق النقدية أصدر بنك الكويت المركزي قرارًا بشأن كما و 
الخامس والمدة الزمنية لتبديلها وهي خالل أول يوم من شهر أكتوبر، وفي حال عدم تبديل هذه 
االوراق خالل المدة المحددة ستفقد العملة قوة اإلبراء، ويلزم تبديلها عند صندوق بنك الكويت 

 .سنوات بعد ذلك 03المركزي فقط لمدة 

 : سوق الكويت لألوراق المالية:3
ليصل إلى  2112/2112انخفض المؤشر السعري خالل الربع الثاني من السنة المالية 

نقطة في بداية شهر يوليو، أي بلغت  6,253.71نقطة في نهاية شهر سبتمبر مقابل  5,725.96
 الثاني الربع المؤشر السعري خالل حركة التالي البياني الشكل ، ويبين-1023%نسبة االنخفاض 

 .2112/2112 يةالمال السنة من
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 : مؤشر سعر اإلغالق والكمية المتداولة2 البياني الرسم

 

 المصدر: سوق الكويت لألوراق المالية

 5102/5102: المؤشرات الرئيسية خالل الربع الثاني للسنة المالية 5 جدول

 
 

 وانخفضت مليون دينار، 12المتداولة خالل الربع الثاني بقيمة كما استقرت قيمة األسهم 
 مليون  124بـ مقارنةً  سهم، مليون  121 إلى لتصل سبتمبر شهر نهاية في المتداولة االسهم كمية
 انخفاض عدد في ذلك وانعكس أغسطس، شهر في سهم مليون  120وبـ يوليو، شهر في سهم

سبتمبر، ويأتي  نهاية شهر في صفقة 29321 إلى يوليو شهر في صفقة 39232 من الصفقات
 سبب تدهور سوق األسهم في انخفاض أسعار النفط في المنطقة.

 

عدد الصفقات
كمية األسهم المتداولة 

)مليون سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)مليون دينار(
التغير الشهري )%( المؤشر السعري التاريخ

3,692 168,295,014 15,258,044 0.82% 6,253.71 30/07/2015
4,014 167,414,830 15,886,407 -6.93% 5,820.56 31/08/2015
2,951 121,168,355 15,238,987 -1.63% 5,725.96 30/09/2015


