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 الملخص التنفيذي 

بنسبة  2017/2018من السنة المالية  الثانيالدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل الربع  انخفض
% 0.2انخفضت مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة بنسبة وتراجع الدوالر حيث فلسًا،  302.2% ليصل إلى 0.3

ارتفع اليورو فقد في منطقة اليورو أما . عات السيارات بسبب إعصار هارفيانخفاض مبيفي شهر أغسطس متأثرا ب
حققت التجارة في السلع حيث  فلسًا، 354.5% ليصل إلى 2.4بنسبة  الثانيمقابل الدينار الكويتي خالل الربع 

مليار يورو من  28.9رنة بـمليار يورو خالل شهر يونيو الماضي مقا 26.6الدولية فائضًا في منطقة اليورو بمقدار 
 404.2% ليصل إلى 2.4بنسبة  الثانيالجنيه اإلسترليني مقابل الدينار الكويتي خالل الربع  وارتفع. السنة السابقة

يًا احتمالية رفع أسعار الفائدة في بريطانيا خالل األشهر القادمة، حالعن بسبب تصريح مسؤول في بنك إنجلترا  فلسًا،
  .%0.25مستوى سعر الفائدة عند 

واستمرت أسعار  ،تغيير% دون 2.75سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ  وأبقى بنك الكويت المركزي 
 يوليو% في شهر 3.5ارتفعت التسهيالت االئتمانية بنسبة  كما، االئتمانية باالرتفاع تالفائدة على الودائع والتسهيال

% وارتفاع تسهيالت 3.6ارتفاع التسهيالت الشخصية بنسبة بسبب مليار دينار كويتي  35.4لتصل إلى  2017
ارتفعت قيمة األذونات والسندات إلى جانب آخر،  .%2.6% وارتفاع قطاع العقار بنسبة 5.1قطاع التجارة بنسبة 

وذلك لسد  مليار دينار كويتي 4.2مالي إلى الماضي ليصل اإلج يوليو% في شهر 64.2الخزانة والتورق بنسبة 
  .2016/2017التمويلية مع تحقيق الميزانية عجزًا في السنة الفجوة 

مقارنة بنفس الفترة من السنة % 8.6نسبة  2017 لفترة نصف سنة فيبلغ معدل نمو أرباح البنوك المحلية 
 2016 من نصف سنةال% في 3.8 انخفاض بنسبة مليون دينار مقابل 388ليصل إجمالي أرباح البنوك السابقة 
، الذي يشير إلى متانة وقوة االقتصاد الكويتي مليون دينار 357.1 في تلك الفترة بواقع أرباح البنوك إجمالي وكانت
ليصل إلى % 1بنسبة  2017/2018من  الثانيخالل الربع لسوق الكويت لألوراق المالية المؤشر السعري  ارتفعكما 

 .ةترقية بورصة الكويت لمصاف األسواق الناشئ تمتحيث نقطة  6,679.7
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 تطورات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت الرئيسية أواًل: 

 الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي:
بنسبة  2017/2018من السنة المالية  لثانياانخفض الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل الربع 

 303.3عند  الثانيابل الدينار الكويتي خالل الربع فلسًا، وكان أعلى مستوى للدوالر مق 302.2% ليصل إلى 0.3
( تطور سعر صرف الدوالر 1ويوضح الشكل ) فلسًا. 300.9فلسًا، كما وصل إلى أدنى مستوى له أثناء الفترة إلى 

 األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل الربع الثاني.

 مقابل الدينار الكويتي: سعر صرف الدوالر األمريكي 1 الشكل

 
األسباب، وجاءت هذه التطورات في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي بناًء على نقاط 

 :ومنها

% خالل شهر يوليو الماضي وذلك بسبب انخفاض 0.1انخفض أسعار المنتجين في الواليات المتحدة بواقع  •
 .ومنتجات الطاقةتكلفة الخدمات 

رئيس األغلبية في مجلس الشيوخ األمريكي السيد/ ميتش ماكونيل بأن الحكومة األمريكية سترفع  تصريح •
 سقف الدين العام لتجنب عدم سداد الدين العام اعتبارًا من نهاية شهر سبتمبر المقبل.   
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متأثرا بانخفاض مبيعات  في شهر أغسطس %0.2انخفضت مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة بنسبة  •
 السيارات بسبب إعصار هارفي.  

 اليورو مقابل الدينار الكويتي:
% ليصل 2.4بنسبة  2017/2018من السنة المالية  الثانيارتفع اليورو مقابل الدينار الكويتي خالل الربع 

فلسًا، كما وصل  362.1عند  يالثانفلسًا، وكان أعلى مستوى لليورو مقابل الدينار الكويتي خالل الربع  354.5إلى 
( تطور سعر صرف اليورو مقابل الدينار 2ويوضح الشكل ) فلسًا. 343.8إلى أدنى مستوى له أثناء الفترة إلى 

 الكويتي خالل الربع الثاني.

 : سعر صرف اليورو مقابل الدينار الكويتي2 الشكل

 
 :األسباب، ومنهاهذه التطورات في سعر صرف اليورو مقابل الدينار الكويتي بناًء على نقاط  وجاءت

مقارنة مع  2017% خالل الربع الثاني من 0.6ع الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة اارتف •
 .مع نفس الفترة من السنة السابقة % مقارنة2.2الربع السابق وبنسبة 

مليار يورو خالل شهر يونيو الماضي  26.6ي السلع الدولية فائضًا في منطقة اليورو بمقدار التجارة ف تحقق •
 .مليار يورو من السنة السابقة 28.9مقارنة بـ
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غير مطمئنة في انتخابات ألمانيا وطالب مسؤول الحكومة القادمة بضرورة ضخ المزيد من  بيانات اصدار •
 .زيادة االستثمارات في االقتصاد األلمانيإلى تحتاج  ةمانيلبأن الحكومة األ حيث أشاراالستثمارات 

 

 مقابل الدينار الكويتي: الجنيه اإلسترليني
بنسبة  2017/2018من السنة المالية  الثانيمقابل الدينار الكويتي خالل الربع  الجنيه اإلسترلينيارتفع 

 409.7عند  الثانيار الكويتي خالل الربع فلسًا، وكان أعلى مستوى لليورو مقابل الدين 404.2% ليصل إلى 2.4
( تطور سعر صرف الجنيه 3ويوضح الشكل ) فلسًا. 385.8فلسًا، كما وصل إلى أدنى مستوى له أثناء الفترة إلى 

 اإلسترليني خالل الربع الثاني.

 : سعر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدينار الكويتي3 الشكل

 
 :األسباب، ومنهامقابل الدينار الكويتي بناًء على نقاط  الجنيهوجاءت هذه التطورات في سعر صرف 

% خالل الربع الثاني متأثرًا بارتفاع قطاع انتاج األفالم والسينما حيث 0.3النمو االقتصادي في بريطانيا  يبلغ •
 %.8ارتفع بنسبة 

% في 2.6% في شهر أغسطس الماضي مقابل 2.9بريطانيا خالل ليصل إلى ع معدل التضخم في اوارتف  •
 .يوليو الماضي، حيث كان سبب االرتفاع زيادة أسعار النفط والمالبس
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يونيو بسبب تصريح  24ع سعر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر إلى أعلى مستوى له منذ اارتفكذلك و  •
حيث يبلغ سعر أسعار الفائدة في بريطانيا خالل األشهر القادمة،  احتمالية رفععن مسؤول في بنك إنجلترا 

 %.0.25حاليًا الفائدة 

 تطورات السوق النقدي ثانيًا: 
 المرتبطة بأسعار الفائدة والتسهيالت االئتمانية وأدوات الدين العام.شهد السوق النقدي الكويتي العديد من التطورات 

 أسعار الفائدة:
، في حين شهدت تغيير % دون 2.75مستواه الحالي البالغ  سعر الخصم عندركزي بنك الكويت الم أبقى

 ( عددًا من التطورات، منها:4أسعار الفائدة الشكل )
   

 : أسعار الفائدة على ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية )لمدة سنة(4 الشكل

 

لتصل إلى  2017 يوليو% في شهر 31.3شهر بنسبة  12سعار الفائدة على ودائع العمالء ألجل ارتفعت أ •
2.01%. 

% 6.1بنسبة  يوليوفي شهر  لفترة سنةللقطاع الخاص ارتفع سعر الفائدة المرجحة على التسهيالت االئتمانية  •
 .%4.7ل إلى لتص
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مقارنًة بنفس الفترة من  2017 يوليوهر % في ش7.1بنسبة  (Spread) انخفض الفرق بين أسعار الفائدة •
 . %2.7ليصل إلى  2016

 التسهيالت االئتمانية:
مليار دينار كويتي  35.4لتصل إلى  2017 يوليو% في شهر 3.5ارتفعت التسهيالت االئتمانية بنسبة 

ع قطاع العقار وارتفا %5.1قطاع التجارة بنسبة تسهيالت % وارتفاع 3.6بسبب ارتفاع التسهيالت الشخصية بنسبة 
 ( تطور التسهيالت االئتمانية.5ويوضح الشكل ) عد تراجعها.ة المستهلك والتجار بليعكس ذلك عودة ثق% 2.6بنسبة 

 : التسهيالت االئتمانية )مليون دينار كويتي(5 الشكل

 

 أدوات الدين العام:
ارتفعت حيث لمركزي بعملية إصدار أدوات الدين العام المحلية نيابًة عن وزارة المالية، يقوم بنك الكويت ا

 4.2الماضي ليصل اإلجمالي إلى  يوليو% في شهر 64.2بنسبة المحلية قيمة األذونات والسندات الخزانة والتورق 
 يوليوهر ون دينار خالل شملي 300بقيمة إضافية أصدر بنك الكويت المركزي سندات  كما .مليار دينار كويتي

، وتأتي هذه الزيادة منسجمة مع استراتيجية الدين العام متوسطة األجل التي وضعتها لجنة إدارة مقارنًة بالشهر السابق
    ( تطور أدوات الدين العام المحلية.6ويوضح الشكل )الدين العام. 
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 نة والتورق )مليون دينار كويتي(أذونات وسندات الخزاقيمة : 6 الشكل

 

 

 تطورات البنوك المحلية وسوق الكويت لألوراق المالية ثالثًا: 

  :2017 من نصف عامأرباح البنوك المحلية خالل 
لة في % في صافي أرباح البنوك التجارية العام8.6بواقع نا نجد نموًا نفإ المحلية،أما على صعيد البنوك  

، ليعكس األداء 2016من السنة  نصف% في 3.8 بانخفاضمقارنًة  2017 من فترة نصف سنةفي دولة الكويت 
( تطور أرباح البنوك 1ويوضح الجدول )القطاع المصرفي. في وخصوصًا وعودة الثقة به اإليجابي لالقتصاد الكويتي 

 .2017و 2016المحلية عامي 
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 2017و 2016: أرباح البنوك المحلية عامي 1 الجدول رقم

 2017التغيير  2016التغيير  
النصف 
سنوي 
2015 

النصف 
سنوي 
2016 

النصف 
سنوي 
2017 

 البنك

ي  164.7 150.6 163.4 9.4% 7.8%-
 بنك الكويت الوطن 

ي  81.6 70.9 62.3 15.1% 13.8%
 بيت التمويل الكوين 

 مجموعة بنك برقان الكويتية  38.9 31.4 37.4 23.9% 16.0%-

ي  22.8 20.7 18.7 10.1% 10.7%
 بنك الخليج الكوين 

 بنك بوبيان  21.9 18.9 16 15.9% 18.1%

 بنك الكويت الدولي  10.9 11.98 10.4 9.0%- 15.2%

ي  16.2 15.1 20.4 7.3% 26.0%-
 بنك األهلي الكوين 

ي بنك التجاري الك 2 11.5 16.7 82.6%- 31.1%-
 وين 

 بنك األهلي المتحد 26.5 25.6 25.5 3.5% 0.4%

 بنك وربة 2.5 0.46 0.32 443.5% 43.8%

 إجمالي أرباح البنوك 388.0 357.1 371.1 8.6% 3.8%-

 

 

 مؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية:الأداء 
نقطة في  6,679.7ل إلى ليص 2017/2018من السنة المالية  الثانيالمؤشر السعري خالل الربع  ارتفع
 أثر االرتفاعذلك  جاءو  %1 االرتفاع، أي بلغت نسبة يوليوشهر  بدايةنقطة في  6,612.5مقابل  سبتمبرنهاية شهر 

رصة الكويت لمصاف األسواق ترقية بو وجاءت أنباء تشير األسهم القيادية والتشغيلية،  عمليات الشراء العديدة من بين
 .2017/2018من السنة المالية  الثانيالتالي حركة المؤشر السعري خالل الربع  (7) ويبين الشكلة، الناشئ
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 : إقفاالت المؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق المالية(7) الشكل
 

 


