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ارتفاعاتها  تواصل  النفط  أسعار 
غير  والقطاع  دوالرًا   70 متخطية 
نموًا  يسجل  الكويتي  النفطي 
من  الرابع  الربع  في   %2 بنسبة 

العام 2018



 أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها متخطية 70 دوالرًا والقطاع غير النفطي
الكويتي يسجل نموًا بنسبة 2% في الربع الرابع من العام 2018

اســتمرت املخــاوف املتعلقــة بنمــو االقتصــاد العاملــي طــوال الشــهر املاضــي فــي 
ظــل تراجــع عائــدات الســندات العامليــة وتزايــد التوقعــات بشــأن إمكانيــة تغييــر 
ــي  ــدوق النقــد الدول ــام صن ــر تيســيراً، مــع قي ــح أكث ــة لتصب السياســات النقدي
بخفــض توقعــات منــو االقتصــاد العاملــي. ورغــم تلــك الظــروف، كانــت األخبــار 
املتعلقــة باالقتصــاد الكويتــي مشــجعة إلــى حــد مــا مبــا يســاهم فــي تعزيــز 
توقعاتنــا اخلاصــة بالنمــو االقتصــادي، والــذي كان ضعيفــاً بنهايــة العــام 2018 
وفقــاً ألحــدث البيانــات، إال أنــه مــن املتوقــع أن يتحســن أداؤه خــالل العــام 
2019. ومــن ضمــن تلــك األخبــار علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، مســاهمة 
خفــض األوبــك ملعــدالت اإلنتــاج فــي ارتفــاع أســعار النفــط متخطيــة حاجــز 
70 دوالراً للبرميــل، ممــا ســاعد علــى حتســن وضــع امليزانيــة وتوفيــر مســاحة 
للتوســع املالــي هــذا العــام. كمــا بلــغ معــدل منــو االئتمــان أعلــى مســتوى لــه منــذ 
عامــن، باالضافــة إلــى تزايــد منــو اإلنفــاق االســتهالكي وحتقيــق البورصــة 

مكاســب جيــدة فــي مــارس بســبب التدفقــات األجنبيــة القويــة.

أسعار النفط تتخطى حاجز 70 دوالرًا للبرميل

حتركــت أســعار تــداول خــام تصديــر النفــط الكويتــي ضمــن نطــاق محــدود 
تــراوح مــا بــن 65 إلــى 68 دوالًرا للبرميــل خــالل شــهر مــارس، وأنهــى تــداوالت 
الشــهر مرتفًعــا بنســبة 3٪ وصــوالً إلــى ســعر 67 دوالر للبرميــل، إال أنــه متكــن 
مــن تخطــي حاجــز 70 دوالًرا للبرميــل فــي مســتهل أبريــل للمــرة األولــى منــذ 
ــداً مــن تراجــع  ــزال أســعار النفــط تتلقــى دعمــاً جي خمســة أشــهر. هــذا وال ت
وتيــرة انخفــاض الطلــب العاملــي ، إال أن خفــض االمــدادات، نتيجــة العقوبــات 
ــا  ــص إنتاجه ــرار الســعودية تقلي ــران، وق ــال وإي ــى كال مــن فنزوي املفروضــة عل
بأكثــر مــن ضعــف احلصــص املقــررة وفقــاً التفاقيــة األوبــك وحلفائهــا املبرمــة 
ــي  ــي ســاهمت ف ــل الرئيســية الت ــن أهــم العوام ــد م ــي ديســمبر املاضــي، يع ف
ــر يذكــر  ــم يطــرأ أي تغي ــز أســعار النفــط ودفعهــا نحــو االرتفــاع. هــذا ول تعزي
علــى معــدل إنتــاج النفــط الكويتــي واســتقر عنــد مســتوى 2.71 مليــون برميــل 
يوميــاً فــي مــارس، وهــو أقــل مبعــدل 100 ألــف برميــل مــن املســتوى املرجعــي 
ــى 118٪ مــن  ــزام الكويــت إل لشــهر ســبتمبر املاضــي، ليصــل بذلــك معــدل الت

معــدل خفــض اإلنتــاج املقــرر بنحــو 85 ألــف برميــل يوميــاً.

تباطؤ منو الناجت احمللي اإلجمالي إلى 2% في الربع الرابع من العام 2018

تشــير البيانــات الرســمية األوليــة للربــع الرابــع مــن العــام 2018 إلــى تباطــؤ وتيــرة 
النمــو االقتصــادي بنهايــة العــام املاضــي علــى خلفيــة ثبــات كميــات إنتــاج النفــط 
وتباطــؤ وتيــرة تنفيــذ املشــاريع وتراجــع كل مــن أســعار النفــط وأســواق األســهم 
العامليــة التــي رمبــا تكــون قــد أثــرت علــى مســتويات الثقــة واإلنفــاق االســتثماري. 
حيــث تراجــع معــدل النمــو اإلجمالــي إلــى 2.0٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع 
الرابــع مــن العــام 2018 باملقارنــة مبســتواه البالــغ 2.9٪ فــي الربع الثالــث )والذي 
مت رفعــه بعــد املراجعــة مــن 1.8٪(. ويعــزى هــذا التباطــؤ بصفــة رئيســية إلــى 
تراجــع أداء القطــاع النفطــي الــذي ســجل منــواً بنســبة 2.0٪ مقابــل 3.3٪ فــي 
ــاج فــي  ــرة خفــض األوبــك حلصــص اإلنت ــع الثالــث بدعــم مــن تخفيــف وتي الرب
وقــت ســابق. أمــا بالنســبة لنمــو القطــاع غيــر النفطــي، والذي يتضمــن اآلن قطاع 

تكريــر النفــط، فقــد بلــغ 2.0٪ مقابــل 2.3٪ فــي الربــع الثالــث.

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء / * البيانات املتعلقة بالقطاعن النفطي وغير النفطي غير متاحة 
قبل الربع األول من عام 2018
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أبرز النقاط
البيانــات الرســمية األوليــة تشــير إلــى تباطــؤ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ككل وكذلــك القطــاع غيــر النفطــي إلــى 2.0% فــي الربــع الرابــع مــن العــام 

.2018
فائض امليزانية يرتفع إلى 3.6 مليار دينار كويتي في فبراير، مع احتمال  حتقيق فائض مالي للسنة املالية 2019/2018.

قيمة املبيعات العقارية ترتفع إلى 284 مليون دينار كويتي في فبراير، وذلك على الرغم من أن كثرة الشواغر تؤثر على أسعار الشقق.
معــدل التضخــم يصــل إلــى 0.6% علــى أســاس ســنوي فــي فبرايــر، وقمنــا مبراجعــة توقعاتنــا للعــام 2019 فــي ظــل االرتفــاع الضعيــف فــي بدايــة 

العــام.
تسارع منو االئتمان إلى 5.3% على أساس سنوي في فبراير، بدعم من منو االقراض االستهالكي وقطاع األعمال على حد سواء.

املؤشــر العــام لبورصــة الكويــت يرتفــع بنســبة 7.4% فــي مــارس بدعــم مــن إعــادة ترتيــب الــوزن النســبي ملكونــات مؤشــر فوتســي، األمــر الــذي ســاهم 
فــي تزايــد تدفقــات رأس املــال.
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وعلــى الرغــم مــن إشــارة تلــك البيانــات الفصليــة إلــى تســجيل منــو عــام وغيــر 
نفطــي بنســبة 1.2٪ للعــام 2018 بأكملــه، إال أنــه ميكــن العــودة مــرة أخــرى 
ملراجعــة هــذه األرقــام بعــد إصــدار بيانــات ســنوية أكثــر شــموالً خــالل األشــهر 
املقبلــة. أمــا فــي الوقــت احلالــي، فقــد ابقينــا علــى تقديراتنــا )األقــوى إلــى حــد 
مــا( ملعــدالت منــو العــام املاضــي دون تغييــر، ومــا زلنــا نتوقــع تســجيل منــو غيــر 

نفطــي بنســبة تتــراوح مــا بــن 2-3٪ ســنوًيا فــي عامــي 2019 و2020.

الفائض املالي يبدو أكثر قربًا للتحقق في السنة املالية 2019/2018

تكشــف بيانــات املاليــة العامــة لألشــهر اإلحــدى عشــر األولــى )حتــى فبرايــر( 
مــن الســنة املاليــة 2019/2018 عــن حتقيــق فائــض فــي امليزانيــة )قبــل اقتطــاع 
املخصــص اإللزامــي لصنــدوق األجيــال القادمــة( بقيمــة 3.6 مليــار دينــار 
كويتــي، مقابــل 3.3 مليــار دينــار كويتــي منــذ بدايــة العــام حتــى ينايــر. وارتفعــت 
اإليــرادات بقيمــة 1.4 مليــار دينــار كويتــي لتصــل إلــى 18.4 مليــار دينــار كويتــي 
بدعــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط، حيــث بلــغ متوســط ســعر النفــط الكويتــي 64 
ــى  ــروزاً، فكانــت عل ــر ب ــا النقطــة األكث ــي ينايــر. أم ــل 58 دوالًرا ف دوالًرا مقاب
ــار كويتــي فقــط، أقــل  ــار دين صعيــد بنــد اإلنفــاق الــذي ارتفــع بواقــع 1.1 ملي
بكثيــر مــن مســتوياته املســجلة علــى مــدى األشــهر األخيــرة، حيــث بلــغ 14.8 
مليــار دينــار كويتــي، وشــمل التراجــع كال مــن النفقــات اجلاريــة والرأســمالية. 

الرسم البياني 2: اإلنفاق احلكومي
)مليار دينار، قبل استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة(

 

املصدر: وزارة املالية / بنك الكويت الوطني

وتــدل تلــك األرقــام علــى أن اإلنفــاق علــى أســاس ســنوي قــد تراجــع بنســبة ٪5 
فــي الوقــت الــذي تضمنــت تقديــرات املوازنــة زيــادة قدرهــا 8٪ فــي ميزانيــة العــام 
بالكامــل. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع النفقــات فــي العــادة فــي شــهر مــارس، وهــو 
الشــهر األخيــر مــن الســنة املاليــة، إال أنــه يبــدو مــن املتوقــع اآلن أن اإلنفــاق 
علــى مــدار العــام بالكامــل ميكــن أن يســتقر عنــد نفــس مســتويات الســنة املاليــة 
2018/2017. وإذا أخذنــا فــي االعتبــار اإليــرادات املتوقعــة، فــإن ذلــك يعنــي 
وجــود فائــض مالــي للســنة املاليــة بأكملهــا بحوالــي 1.3 مليــار دينــار كويتــي، أو 
3٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، فيمــا يعــد أول فائــض حتققــه امليزانيــة منــذ 

أربعــة أعــوام.  

ارتفاع املبيعات العقارية على خلفية منو القطاع جتاري

ــر وبلغــت قيمتهــا 284 مليــون  ــة جيــدة نســبياً فــي فبراي كانــت املبيعــات العقاري
دينــار كويتــي، بزيــادة 16٪ عــن ينايــر. ويعــزى هــذا االرتفــاع بالكامــل إلــى ارتفــاع 
مبيعــات القطــاع التجــاري التــي بلغــت 100 مليــون دينــار كويتــي والتــي نتجــت عــن 
زيــادة متوســط حجــم الصفقــات بحوالــي أربعــة أضعــاف تقريبــاً، في حــن تراجع 
ــى أســاس شــهري.  ــر بنســبة 30٪ عل ــع األم ــي واق ــة ف ــات التجاري عــدد الصفق
وكانــت املبيعــات الســكنية ثابتــة علــى نطــاق واســع واســتقرت عنــد مســتوى 110 
ماليــن دينــار كويتــي، بينمــا تراجعــت مبيعات القطاع االســتثماري إلــى 74 مليون 

دينــار كويتــي بعــد ارتفاعهــا خــالل بعــض األشــهر الســابقة.

الرسم البياني 3 : مبيعات قطاع العقار
)مليون دينار(

     املصدر: وزارة العدل

أمــا بالنســبة لألســعار، فقــد اســتقرت خــالل فبرايــر فــي معظــم القطاعــات، 
بنســبة 4.6٪ علــى  باســتثناء قطــاع الشــقق الســكنية الــذي شــهد تراجعــاً 
أســاس شــهري. وقــد يعــزى ذلــك إلــى تزايــد املعــروض مــن الشــقق اجلديــدة 
مبــا قــد يكــون قــد ســاهم فــي الضغــط علــى األســعار وأدى إلــى تراجعهــا. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، يعتبــر نشــاط الســوق جيــداً ووفًقــا ملؤشــر أســعار املســتهلك 
)انظــر أدنــاه(، حيــث ظلــت اإليجــارات الســكنية مســتقرة علــى مــدى 11 شــهًرا 

مبــا يشــير إلــى أن ظــروف الســوق جيــدة نســبًيا.

عودة اإلنفاق االستهالكي إلى النمو في فبراير

ــا ملؤشــر بنــك الكويــت الوطنــي لإلنفــاق االســتهالكي، ارتفــع منــو اإلنفــاق  وفًق
االســتهالكي مــن 0.2٪ علــى أســاس ســنوي فــي فبرايــر إلــى أعلــى مســتوياته 
املســجلة فــي خمســة أشــهر عنــد 1.2٪ فــي مــارس، وجــاء ذلــك االرتفــاع بدعــم 
مــن انتعــاش اإلنفــاق علــى الســلع املعمــرة، األمــر الــذي ســاهم فــي تعويــض 
التراجــع احلــاد ملعــدالت االنفــاق علــى الســلع غيــر املعمــرة وتراجــع منــو قطــاع 
اخلدمــات. كمــا واصــل قطــاع اإلنفــاق االســتهالكي علــى إظهار عالمات حتســن 
فــي الربــع األول مــن العــام 2019 بالتزامــن مــع تراجــع معــدالت التضخــم والنمو 

اجليــد للتوظيــف، باإلضافــة إلــى انتعــاش اإلقــراض االســتهالكي.

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني
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ارتفاع معدل التضخم إلى 0.6% على أساس سنوي في فبراير

ارتفــع معــدل التضخــم إلــى 0.6٪ علــى أســاس ســنوي فــي فبرايــر مقابــل 
0.4٪ فــي ينايــر، كمــا ارتفــع أيًضــا معــدل االتضخــم األساســي وفــق تقديراتنــا، 
والــذي يســتثني املــواد الغذائيــة والســكن، إلــى 2.0٪ مقابــل 1.7٪ فــي ينايــر. 
ويعــزى ارتفــاع التضخــم فــي املقــام األول إلــى ارتفــاع تضخــم املــواد الغذائيــة 
إلــى 0.4٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 0.0٪ فــي ينايــر، هــذا باإلضافــة إلــى 
مســاهمة مكونــات أخــرى مثــل املالبــس واالتصــاالت والترفيــه. إال أن ارتفــاع 
تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة واملالبــس قــد نتــج علــى خلفيــة تســجيل األســعار 
الرتفاعــات هائلــة فــي العــام الســابق، حيــث انخفضــت األســعار فــي تلــك 
ــا علــى أســاس شــهري. وفــي ذات الوقــت، كان معــدل تضخــم  القطاعــات فعلًي
القطــاع الســكني )معظمهــا إيجــارات( ثابًتــا عنــد مســتوى -1.2٪ علــى أســاس 
ســنوي، مبــا يعكــس مجــرد حــدوث انتعــاش تدريجــي فــي الســوق العقــاري، علــى 

الرغــم مــن أن هــذا املكــون مييــل إلــى التحــرك فقــط فــي نهايــة كل فصــل.

الرسم البياني 5: مؤشر أسعار املستهلك
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي / بنك الكويت الوطني

وبصفــة عامــة، وعلــى الرغــم مــن أننــا مــا زلنــا نتوقــع أن يرتفــع معــدل التضخــم 
بعــض الشــيء هــذا العــام فــي ظــل انخفــاض بعــض الضغــوط الداعمــة للتراجــع 
)فــي نهايــة املطــاف( علــى مســتوى قطاعــي املــواد الغذائيــة والســكن، فــإن 
املســتوى املتدنــي للتضخــم حتــى االن فــي العــام 2019، يجعــل توقعاتنــا الســابقة 
تبــدو مرتفعــة إلــى حــد مــا. ونتوقــع اآلن أن يصــل معــدل التضخــم إلــى ٪1.5 
فــي العــام 2019 بأكملــه، منخفًضــا مــن 2.0٪ بحســب تقديراتنــا الســابقة 
ــي ســجلها فــي  ــا الت ــى مســتوياته فــي ســتة عشــر عاًم ليحقــق ارتفــاع مــن أدن
العــام 2018 عنــد 0.6٪. ومــن املتوقــع أن يســتقر مســتوى التضخــم األساســي 
دون أي تغيــر يذكــر مقارنــة بالعــام املاضــي عنــد مســتوى 2٪، متأثــراً باعتــدال 
مســتويات النمــو االقتصــادي، وقــوة الدينــار وعــدم تطبيــق ضريبــة القيمــة 

املضافــة وغيــاب تطبيــق املزيــد مــن خفــض الدعــوم.  

تسارع وتيرة منو االئتمان في فبراير

ارتفــع منــو االئتمــان إلــى أعلــى مســتوياته علــى مــدى أكثــر مــن عامــن وصــوالً 
إلــى 5.3٪ علــى أســاس ســنوي فــي فبرايــر مقابــل 5.0٪ فــي ينايــر علــى خلفيــة 
ــكل مــن قطــاع األعمــال والتســهيالت الشــخصية.  ــادة معــدالت اإلقــراض ل زي
وارتفعــت قــروض قطــاع األعمــال بنســبة 6.2٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 
6.0٪ فــي ينايــر فيمــا يعــزى بصفــة رئيســية إلــى التحســن الــذي شــهدته 
ــة  ــاء. مــن جه ــال البن ــة وأعم ــة والتجاري ــراض للقطاعــات العقاري أنشــطة اإلق
أخــرى، ســاهم ارتفــاع االقــراض ألغــراض الســكن )5.9٪ علــى أســاس ســنوي( 
فــي تعزيــز اقــراض األفــراد، هــذا باإلضافــة إلــى منــو القــروض االســتهالكية 
ــر مــن  ــذ أكث ــى معــدالت النمــو التــي تســجلها من بنســبة 3.9٪، فيمــا يعــد أعل
أربعــة أعــوام، ويعــود الفضــل فــي ذلــك علــى األغلــب لإلجــراءات التــي اتخذهــا 

البنــك املركــزي مؤخــراً للتخفيــف مــن قيــود اإلقــراض.

الرسم البياني 6: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

ــي  ــل 4.2٪ ف ــى 2.3٪ مقاب ــع إل ــي الودائ ــب آخــر، تباطــأ منــو إجمال ــن جان م
ينايــر علــى خلفيــة التراجــع الكبيــر فــي الودائــع احلكوميــة، وارتفــع عــرض 

النقــد مبفهومــه الواســع )ن2( بنســبة 4.7٪ علــى أســاس ســنوي.

ارتفاع بورصة الكويت في ظل تزايد التدفقات األجنبية 

حققــت بورصــة الكويــت أداًء هــو األفضــل بــن البورصــات اخلليجيــة فــي شــهر 
ــوزن النســبي  ــادة ترتيــب ال ــل إع ــل مث ــك بفضــل مزيــج مــن العوام ــارس وذل م
التدفقــات  تعزيــز  فــي  ســاهم  مبــا  فوتســي  مؤشــر  فــي  املدرجــة  لألســهم 
ــع  ــى ضعــف أداء بعــض األســواق األخــرى. وارتف ــة إل ــة، هــذا باإلضاف األجنبي
املؤشــر العــام بنســبة 7.4٪ علــى أســاس شــهري مقابــل ارتفــاع مؤشــر مورغــان 
ســتانلي اخلليجــي بنســبة 3.5٪. وســاهم هــذا فــي دفــع القيمــة الســوقية 
أعلــى  يعــد  كويتــي، فيمــا  دينــار  مليــار   32 إلــى  لألســهم لالرتفــاع وصــوالً 
مســتوياتها منــذ ينايــر 2011. كمــا ارتفعــت مســتويات الســيولة ارتفعــاً هائــاًل 
وبلــغ متوســط كميــة األســهم املتداولــة يوميــاً 174 مليــون ســهم، بنمــو بلغــت 
نســبته 39٪ علــى أســاس شــهري وأكثــر مــن ضعــف متوســط حجــم التــداوالت 

اليوميــة للعــام 2018.

وشــهد صافــي التدفقــات األجنبيــة ارتفاعــاً قياســياً بلــغ 141 مليــون دينــار 
كويتــي فــي شــهر مــارس، فيمــا يعــد رقمــاً تاريخيــاً لــم يشــهده الســوق مــن 
قبــل. وســجلت أســعار األســهم ارتفاعــاً قويــاً بدعــم قــوي مــن جانــب قطاعــات 
البنــوك والرعايــة الصحيــة والســلع االســتهالكية، بنمــو بلغــت نســبته 10٪ و ٪9 
و 8٪ علــى أســاس شــهري، علــى التوالــي. أمــا بالنســبة ألداء بورصــة الكويــت 
منــذ بدايــة العــام حتــى تاريخــه، فقــد ســجل املؤشــر العــام منــواً بنســبة ٪10.6، 
ــذي ســجل منــواً  ــد الســوق الســعودي ال ــة مباشــرة بع ــة الثاني لتحــل فــي املرتب

بنســبة ٪12.7.
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نمو االئتمان
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات
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)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.640.9الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.221.319.4النفطي
21.422.423.223.923.924.625.526.6غير النفطي

)نسبة التغّير(
6.61.10.50.62.93.52.01.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.20.0-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.83.0غير النفطي

...4.68.16.18.52.93.14.3االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
...7.7103.41.73.63.84.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.61.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.63.03.12.41.10.42.3التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-3.02.5-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(
65.764.453.938.539.644.149.347.0اإليرادات
61.559.348.635.035.439.444.941.4النفطية

4.25.15.24.54.34.74.45.5غير النفطية
39.638.346.352.953.653.146.349.5املصروفات

16.416.113.54.04.04.44.94.7حتويالت صندوق األجيال القادمة
-7.2-1.9-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

5.97.08.512.413.413.011.511.9الدخل االستثماري*

3.23.13.44.619.620.015.018.8الدين العام

5.915.08.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.821.429.223.8ميزان السلع
68.766.564.247.542.546.152.148.4 الصادرات
13.914.716.623.224.724.722.824.6 الواردات

-20.5-18.3-19.1-18.3-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.715.915.016.1صافي الدخل االستثماري

-11.4-10.9-12.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

...0.2800.2840.2850.3010.3020.3030.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
...2.002.002.002.252.502.753.00سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516962سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.742.70إنتاج 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.
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

ديسمبر)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

ديسمبر
2016 

ديسمبر
2018 

نوفمبر
2018

ديسمبر
2018

يناير
2019

فبراير
2019

مارس
2019

...33.334.335.436.536.937.037.1االئتمان
...8.52.93.13.04.35.05.3النمو )٪النمو السنوي(

...34.535.837.138.438.638.638.7عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...1.73.63.84.44.05.24.7النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.10.40.40.6التضخم )٪النمو السنوي(
...0.72.82.61.31.71.72.0باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

...249288171269470245284املبيعات العقارية )مليون دينار(
...35.256.153.755.6-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...174152152153156158159املنازل السكنية

...190178174170176178178األراضي السكنية
...211190181192194192192املباني االستثمارية

9599110112110103108103ثقة املستهلك )مؤشر(

3150616557586467سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

44744575483051095080520652325618البورصة - املؤشر الوزني
2.50.57.4-1.30.6.........النمو )٪النمو السنوي(

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

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2014

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع  
2016

الربع الرابع 
2017

الربع األول
2018

الربع التاني
2018

الربع الثالث
2018

الربع الرابع
2018

0.62.92.0-0.5-1.74.04.6-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
3.32.0-0.1-0.1-0.92.25.8-4.0النفطي

1.52.32.0-0.32.71.60.9-0.3غير النفطي

1.92.12.32.62.73.03.02.9إنفاق أجهزة نقاط البيع
14.810.09.111.415.816.614.110.9النمو )٪النمو السنوي(

...0.61.21.92.72.2-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
...6.03.64.14.75.76.26.0الصادرات
...2.02.12.12.42.32.42.5الواردات

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

املصدر: وزارة املالية وبنك الكويت الوطني

أسعار النفط
)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(  

املصدر:  وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية

ميزانية احلساب اجلاري
)مليار دينار(  

املصدر: بنك كويت املركزي

الرسوم البيانية
مؤشرات أسعار العقارات

املصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

ثقة املستهلك
)مؤشر(

املصدر: مؤسسة آراء لبحوث واستشارات التسويق

أسعار الفائدة األساسية
)٪(

املصدر: بنك الكويت املركزي وتومسون رويترز داتاسترمي
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سعر الفائدة المستهدف للبنك الفيدرالي األمريكي
سعر الخصم الكويتي

سعر إعادة الشراء الكويتي ألسبوع واحد



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 

. econ@nbk.com :قسم البحوث االقتصادية في بنك الكويت الوطني على رقم: 5500 2259 )965+(، أو فاكس: 6973 2224 )965+(، أو على البريد اإللكتروني

© مالحظة على حقوق النشر: يعد هذا التقرير أحد إصدارات بنك الكويت الوطني احملفوظة، وال يحق ألحد إعادة نشره أو طباعته دون املوافقة املسبقة من بنك الكويت الوطني. 

الفرع   الرئيسي

الكويت  
  بنك   الكويت   الوطني

Abdullah Al-Ahmed Street
P.O. Box 95, Safat 13001

Kuwait City, Kuwait
Tel: +965 2242 2011
Fax: +965 2259 5804

Telex: 22043-22451 NATBANK
www.nbk.com

البحرين
  بنك   الكويت   الوطني

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

األردن
  بنك   الكويت   الوطني

 الفرع   الرئيسي
Al Hajj Abdul Rahim Street Hijazi 

Plaza, Building # 70
 P.O Box 941297

Amman 11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

  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

المملكة المتحدة
  فرع   بورتمان   سكوير

7 Portman Square
London, W1H 6NA

United Kingdom
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

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  
38th Floor, Arraya II Building 

Block 6, Shuhada’a Street 
Sharq

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
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