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 تعافي أسعار النفط في يناير، ومسودة الموازنة الحكومية للسنة المالية
2020/2019 تشير إلى  سياسة مالية توسعية

بعــد التقلبــات التــي شــهدها شــهر ديســمبر، انتعشــت األســواق املاليــة العامليــة 
فــي ينايــر بفضــل تغييــر االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي سياســاته النقديــة،  
والتلميــح لتبنيــه سياســة نقديــة تيســيرية وســط آمــال فــي تراجــع حــدة توتــرات 
احلــرب التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن. وقــد ســاهمت تلــك االخبــار 
فــي تعزيــز كل مــن أســعار النفــط وبورصــة الكويــت، مــع ارتفــاع تلــك األخيــرة 
بنســبة 2.5٪، فيمــا يعــد أفضــل أداء شــهري للســوق الكويتــي منــذ يوليــو 
املاضــي. كمــا كانــت هنــاك أيضــا أنبــاء إيجابيــة علــى صعيــد االقتصــاد الكلــي 
ــاً بنهايــة  احمللــي مــع تســجيل معــدالت التوظيــف والنشــاط العقــاري منــواً قوي
العــام املاضــي، مبــا يدعــم إمكانيــة حتســن الدوافــع الكامنــة للنمــو تدريجيــاً. من 
جهــة اخــرى، كانــت هنــاك دالالت هامــة مــن جهــة السياســة املاليــة للحكومــة. 
حيــث تشــير مســودة املوازنــة احلكوميــة للســنة القادمــة إلــى تبنــي سياســة ماليــة 
توســعية مبــا يدعــم توقعــات النمــو علــى املــدى القريــب، وإن كان ذلــك علــى 
حســاب ارتفــاع مســتوى العجــز املالــي وإمكانيــة تراجــع االحتياطــات للحكومــة.

انخفاض انتاج النفط مع تفعيل األوبك خلفض حصص اإلنتاج

ارتفــع ســعر خــام مزيــج التصديــر الكويتــي بنســبة 17٪ فــي ينايــر وأنهــى الشــهر 
عنــد مســتوى 61 دوالر للبرميــل معوضــاُ كافــة اخلســائر التــي ســجلها فــي 
ديســمبر. حيــث تلقــت أســعار النفــط دعمــاً علــى خلفيــة انبــاء تشــير إلــى قيــام 
األوبــك وحلفائهــا بإحــراز تقــدم ملمــوس فــي مســاعيها خلفــض االنتــاج بواقــع 
1.2 مليــون برميــل يوميــاً بهــدف التخلــص مــن تخمــة االمــدادات العامليــة. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر األرقــام الرســمية بعــد، إال أن البيانــات املتوفــرة 
تشــير إلــى انخفــاض إنتــاج أوبــك بواقــع مليــون برميــل يوميــاً فــي ينايــر. كمــا 
تشــير االنبــاء عــن قيــام الســعودية بتخفيــض انتاجهــا بواقــع 0.4 مليــون برميــل 
يوميــاً، فيمــا يعــد أعلــى مــن املســتويات املســتهدفة. وفــي إطــار امتثــال الكويــت 
ــف  ــع 85 أل ــا النفطــي بواق ــا قامــت بخفــض انتاجه ــك وحلفائه ــرارات األوب لق
برميــل يوميــاً ليصــل إلــى 2.72 مليــون برميــل يوميــاً، ممــا ســيؤدي إلــى تراجــع 
إنتــاج النفــط اخلــام بحوالــي 1٪ فــي املتوســط هــذا العــام مقابــل ارتفاعــه بواقــع 

1.4٪ فــي العــام 2018.

الرسم البياني 1: إنتاج النفط اخلام الكويتي
)مليون برميل يومياً(

املصدر: أوبك / بنك الكويت الوطني

مشــروع املوازنــة احلكوميــة للســنة املاليــة 2020/2019 يشــير إلــى  سياســة ماليــة 
توسعية

قدمــت احلكومــة مشــروع موازنــة الســنة املاليــة 2020/2019 إلــى مجلــس 
األمــة للتصديــق عليــه. وتشــير املوازنــة اجلديــدة إلــى موقــف مالــي أكثــر تيســيراً 
ــة العــام  ــة مبوازن ــى أســاس ســنوي مقارن مــع ارتفــاع اإلنفــاق بنســبة 4.7٪ عل
الســابق، حيــث بلغــت قيمتهــا 22.5 مليــار دينــار كويتــي فــي املوازنــة احلاليــة. 
ارتفــاع  املوازنــة  مســودة  تتوقــع  االجماليــة،  املصروفــات  صعيــد  علــى  أمــا 
ــار  اإلنفــاق الرأســمالي بنســبة 0.8٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 3.3 مليــار دين
كويتــي، مــع ارتفــاع املصروفــات اجلاريــة بنســبة 5.3٪ إلــى 19.2 مليــار دينــار 
كويتــي. ويشــمل ارتفــاع املصروفــات اجلاريــة زيــادة بنســبة 7٪ فــي بنــد األجــور 
والرواتــب، وزيــادة بنســبة 11٪ فــي اإلنفــاق علــى الســلع واخلدمــات. ويعكــس 
ارتفــاع هــذا البنــد األخيــر بصفــة رئيســية زيــادة دعــم محطــات توليــد الكهربــاء، 
نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط )55 دوالر للبرميــل مقابــل 50 دوالر للبرميــل(. 
ومــن املتوقــع أن ترتفــع اإليــرادات بنســبة 8.6٪ لتصــل إلــى 16.4 مليــار دينــار 
كويتــي ليصــل بذلــك العجــز إلــى 6.1 مليــار دينــار كويتــي قبــل اســتقطاع حصــة 
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أبرز النقاط

ارتفاع سعر خام مزيج التصدير الكويتي بنسبة 17% في يناير، على خلفية حتقيق األوبك تقدما في خفض االنتاج.

مسودة املوازنة احلكومية للسنة املالية 2020/2019 تشير إلى التوسع املالي وتستهدف منو اإلنفاق بنسبة %4.7.

معدالت التوظيف تسجل منوًا قويًا بنسبة 4.2%في العام 2018، مع ارتفاع ملحوظ في توظيف كال من املواطنني والوافدين.

األنشطة العقارية تنهي العام 2018 بأداء قوي مع بلوغ معدل املبيعات ثاني أعلى مستوياته منذ العام 2014 وصواًل إلى 470 مليون دينار كويتي. 

ارتفاع التضخم إلى 0.4% في ديسمبر في ظل إنخفاض أقل في أسعاراملكونات الفرعية الهامة املتمثلة في املواد الغذائية واخلدمات السكنية. 

منو معدالت االئتمان إلى 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مع ارتفع مستويات االقراض لقطاع األعمال والقروض الشخصية.
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صنــدوق األجيــال املســتقبلية )و 7.8 مليــار دينــار كويتــي بعــد هذا االســتقطاع(، 
مــع االشــارة إلــى أن توقعــات احلكومــة عــادة مــا تكــون متحفظــة ومــن املرجــح أن 

يكــون وضــع املوازنــة فــي نهايــة املطــاف أقــوى مــن املتوقــع.

الرسم البياني 2: املوازنة املالية، الفعلي مقارنة بالتوقعات
)مليار دينار، قبل استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة(

 

املصدر: زارة املالية / بنك الكويت الوطني

ورغــم أن املصروفــات تأتــي عــادة أقــل مــن توقعــات مســودة املوازنــة، إال أنــه إذا 
مت تنفيــذ الزيــادة املقــررة بالكامــل فمــن شــأنها توفيــر دعــم للنمــو االقتصــادي 
ــر اإلصــالح االقتصــادي  ــاب تدابي ــه فــي غي ــك، فإن ــل. ومــع ذل ــام املقب فــي الع
علــى صعيــد كل مــن اإليــرادات واملصروفــات، وبغــض النظــر عــن االحتياطيــات 
ــة يحــد مــن قــدرة  ــات اجلاري ــادة املصروف ــإن زي ــة، ف ــة الضخمــة للحكوم املالي

احلكومــة علــى التعامــل مــع الصدمــات النفطيــة فــي املســتقبل. 

وتشــير البيانــات  األوليــة للماليــة العامــة لفتــرة التســعة أشــهر األولــى مــن 
الســنة املاليــة 2019/2018 )حتــى ديســمبر( إلــى أن النتائــج املاليــة قــد تكــون 
أفضــل مــن امليزانيــة. حيــث مت تســجيل فائــض بقيمــة 3.6 مليــار دينــار كويتــي  
خــالل هــذه الفتــرة، حيــث كان اإلنفــاق ضعيًفــا، فــي حــن ســاهم ارتفــاع أســعار 
النفــط فــي تعزيــز االيــرادات. ومــن جهــة اخــرى، تراجعــت املصروفــات بنســبة 
ــاق الرأســمالي بنســبة ٪0.4.  ــاض اإلنف ــع انخف ــى أســاس ســنوي م 3.3٪ عل
وذلــك، النخفــاض معــدل تنفيــذ املشــروعات املرتبطــة باملصروفــات الرأســمالية 
بنســبته  بأكملــه، مقارنــة  للعــام  املخصــص  اإلجمالــي  مــن   ٪45 نســبة  إلــى 
52٪  مســجلة  فــي نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي. وعــادة مــا تتســارع وتيــرة 
املصروفــات فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة مــن العــام، إال اننــا مازلنــا نتوقــع 

تســجيل عجــز بســيط للعــام بأكملــه. 

تسارع منو معدالت التوظيف في العام 2018

وفقــاً للبيانــات الرســمية النصــف ســنوية، ســجلت معــدالت التوظيــف منــواً 
ملحوظــاً خــالل العــام 2018. حيــث ارتفــع إجمالــي التوظيــف بنســبة ٪4.2 
علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر بدعــم مــن زيــادة توظيــف املواطنــن الكويتيــن 
)+3.7٪ علــى أســاس ســنوي، أعلــى مســتوياته منــذ ســنوات عديــدة( والعمالــة 
الوافــدة )+4.3٪ علــى أســاس ســنوي(، مقابــل منــو بنســبة 2.4٪ فــي ديســمبر 
2017. إال أن توظيــف املواطنــن مــا يــزال الغالــب محصــوراً بوظائــف القطــاع 
العــام، والتــي ارتفعــت بنســبة 4.0٪ علــى أســاس ســنوي، فــي حــن أن منــو 
فــرص العمالــة الوافــدة نشــأ أساًســا نتيجــة للتوظيــف ضمــن قطاعــات البنــاء 

والعقــارات والضيافــة.

فــي ذات الوقــت، ارتفــع النمــو الســكاني بنســبة 2.7٪ علــى أســاس ســنوي 
مقابــل 2.0٪ فــي العــام 2017، وبلــغ منــو معــدالت الوافديــن 2.8٪ مــع تراجــع 

أعــداد عائالتهــم املقيمــة فــي البــالد.

املبيعات العقارية تنهي العام 2018 بأداء قوي

أنهــى الســوق العقــاري العــام 2018 بــأداء قــوي. حيــث بلغــت قيمــة املبيعــات فــي 
شــهر ديســمبر 470 مليــون دينــار كويتــي، فيمــا يعــد ثانــي أعلــى مبيعــات شــهرية 
يتــم تســجيلها فــي العــام 2018، مبــا يتخطــى إلــى حــد كبيــر املتوســط الشــهري 
لهــذا العــام. ويعــزى هــذا االرتفــاع الكبيرلتزايــد أنشــطة القطاعــات الفرعيــة 
ــى  ــه إل ــاع مبيعات ــذي شــهد ارتف ــا القطــاع التجــاري ال ــالث، وإن كان أبرزه الث
أعلــى مســتوى لــه خــالل عامــن ببلوغهــا 127 مليــون دينــار كويتــي علــى خلفيــة 
تزايــد حجــم املبيعــات. كمــا قــد يكــون هــذا القطــاع قــد اســتفاد مــن زيــادة عــدد 
ــام  ــي صــدرت خــالل الع ــة )املشــاريع الناشــئة( الت ــال التجاري تراخيــص األعم
2018 بدعــم مــن تيســير املتطلبــات واالجــراءات التنظيميــة مــن قبــل وزارة 
التجــارة والصناعــة. فــي حــن ارتفعــت مبيعــات الشــقق إلــى ثانــي أعلــى معــدل 

لهــا فــي أربعــة اعــوام ونصــف العــام.

الرسم البياني 3 : مبيعات قطاع العقار 
)مليون دينار(

     املصدر: وزارة العدل

وصاحــب ارتفــاع مبيعــات شــهر ديســمبر تغيــراً ايجابيــاً علــى صعيــد االســعار 
لــكل مــن القطاعــن الســكني واالســتثماري. وكانــت حتــركات األســعار الشــهرية 
إيجابيــة فــي الغالــب منــذ شــهر ســبتمبر، مبــا يشــير إلــى تســجيل منــو مبعــدالت 
ثابتــة وإن كان بوتيــرة معتدلــة فــي حــن كانــت التغيــرات الســنوية إيجابيــة علــى 
ــار  ــة العــام. وإجمــاالً، بلغــت املبيعــات 3.4 ملي مســتوى كافــة القطاعــات بنهاي
ــا  ــام 2017، فيم ــة بنســبة 54٪ عــن الع ــام 2018، مرتفع ــي الع ــي ف ــار كويت دين

يعتبــر أعلــى معــدل منــو منــذ العــام 2014.

ارتفاع االنفاق االستهالكي على السلع املعمرة واخلدمات

وفقــاً ملؤشــر بنــك الكويــت الوطنــي لإلنفــاق االســتهالكي، تباطــأ منــو اإلنفــاق 
االســتهالكي هامشــياً إلــى 0.7٪ علــى أســاس شــهري فــي ينايــر، متراجعــاً مــن 
0.9٪ علــى أســاس شــهري فــي ديســمبر، حيــث االرتفــاع الــذي شــهده كل مــن 
الســلع املعمــرة )0.8٪( واخلدمــات )1.2٪( قابلــه تراجــع النفقــات علــى الســلع 
غيــر املعمــرة )-0.9٪ علــى أســاس شــهري( للشــهر الســادس علــى التوالــي. أمــا 
علــى االســاس الســنوي، واصــل اإلنفــاق االســتهالكي تراجعــه وبلــغ 1.7٪، أي 
مبعــدل انكماشــي أقــل مــن نســبة -1.9٪ التــي مت تســجيلها فــي شــهر ديســمبر. 
إال انــه علــى الرغــم مــن ذلــك، ال تــزال توقعــات اإلنفــاق مشــجعة إلــى حــد مــا 
نظــراً الرتفــاع ثقــة املســتهلك، وانخفــاض معــدل التضخــم، وزيــادة منــو معــدالت 

التوظيــف.
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الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني

ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي ديســمبر ليصــل بذلــك متوســط العــام 2018 إلــى 
%0.6

ارتفــع معــدل التضخــم فــي ديســمبر إلــى 0.4٪ علــى أســاس ســنوي مــن 
ــر. ويعــزى  ــا البالغــة نســبتها 0.1٪ فــي نوفمب أدنــى مســتوياته خــالل 15 عاًم
هــذا االنتعــاش املتواضــع فــي االســاس لتباطــؤ معــدالت االنكمــاش فــي بعــض 
املكونــات الفرعيــة الرئيســية للمؤشــر. حيــث تباطــأ انكمــاش مؤشــر املــواد 
الغذائيــة إلــى -0.1٪ مــن -0.4٪ فــي نوفمبــر، فــي حــن تراجــع انكمــاش 
اخلدمــات الســكنية إلــى -1.1٪ مــن -1.4٪ فــي نوفمبــر. إال أن مقيــاس 
التضخــم األساســي، الــذي يســتثني املــواد الغذائيــة واخلدمــات الســكنية، ارتفــع 
أيضــاً ليصــل إلــى 1.7٪ مــن 1.3٪ فــي نوفمبــر. وبالنســبة لباقــي الســلع مبــا 
فــي ذلــك املفروشــات والصيانــة املنزليــة، والنقــل، واالتصــاالت، واخلدمــات 
التعليميــة، واملالبــس واألحذيــة، والتــي متثــل مجتمعــة نســبة 35٪ مــن ســلة 
ــا خــالل شــهر ديســمبر.  ــا متواضًع الســلع االســتهالكية، فقــد شــهدت تضخًم
ونتوقــع ارتفــاع معــدالت التضخــم هامشــياً هــذا العــام ليصــل فــي املتوســط إلــى 

2.0٪ مقابــل 0.6٪ فــي العــام 2018.

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

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي / بنك الكويت الوطني

منو االئتمان يصل إلى أعلى مستوياته في 13 شهرًا

انتعــش النمــو االئتمانــي إلــى أعلــى مســتوياته علــى مــدى 13 شــهًرا ليصــل 
ــر،  ــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر مــن 3.0٪ فــي نوفمب ــى نســبة 4.3٪ عل إل
مدعوًمــا بارتفــاع معــدالت االقــراض للشــركات واالفــراد علــى حــد ســواء، إلــى 

ــة. حيــث  ــة العــام لشــراء األوراق املالي ــاد للقــروض بنهاي جانــب االنتعــاش املعت
ارتفعــت معــدالت االقــراض للشــركات بنســبة 5.3٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 
3.3٪ فــي نوفمبــر بدعــم مــن التحســن اجليــد للقــروض العقاريــة. كمــا ارتفعــت 
القــروض الشــخصية بنســبة 6.0٪ مقابــل 5.8٪ فــي الشــهر الســابق. هــذا 
وال يــزال منــو القــروض الســكنية هــو احملــرك الرئيســي )6.8٪ علــى أســاس 
ــى الرغــم مــن ارتفاعــه  ســنوي(، فــي حــن أن منــو القــروض االســتهالكية )عل

علــى أســاس شــهري( ال يــزال فــي تراجــع. 

الرسم البياني 6: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

مــن جهــة اخــرى، ارتفــع منــو الودائــع إلــى 3.2٪ مــن 2.9٪ فــي الفتــرة الســابق، 
نتيجــة لالرتفــاع القــوي للودائــع احلكوميــة بعــد خمســة أشــهر متتاليــة مــن 
االنخفــاض، كمــا ارتفــع عــرض النقــد مبفهومــه الواســع )ن2( بنســبة ٪4.0 

ــى أســاس ســنوي مقابــل 4.4٪ فــي نوفمبــر.    عل

البورصة الكويتية تستهل تعامالت العام بأداء قوي 

شــهدت بورصــة الكويــت بدايــة جيــدة لتــداوالت هــذا العــام فــي ينايــر، مــع 
ارتفــاع املؤشــر العــام بنســبة 2.5٪ علــى أســاس شــهري. وفــي املقابــل، ارتفــع 
مؤشــر مورغــان ســتانلي اخلليجــي بنســبة 7.5٪ بدعــم مــن االداء اجليــد 
ــا مبتوســط يومــي  ــت قوًي ــدل دوران بورصــة الكوي للســوق الســعودي. وكان مع
بلــغ 180 مليــون ســهم، فيمــا يعــد أعلــى مســتويات التــداول منــذ أبريــل 2017، 
فــي حــن تخطــت القيمــة الرأســمالية فــي الســوق 30 مليــار دينــار كويتــي للمــرة 

ــام 2014. ــذ الع ــى من األول

ــوك بنمــو  ــي والبن ويعــزى هــذا االرتفــاع لــأداء اجليــد ألســهم القطاعــن املال
بلغــت نســتبه 5.6٪ و4.1٪ علــى أســاس شــهري علــى التوالــي، بدعــم مــن 
ــة  ــة األجنبي ــة حــدود امللكي ــة الســنوية لهــذا القطــاع وإزال ــج املالي ــاع النتائ ارتف
لقطــاع البنــوك )بشــرط موافقــة بنــك الكويــت املركــزي(. أمــا علــى صعيــد 
صافــي التدفقــات األجنبيــة، فعلــى الرغــم مــن تســجيلها ملعــدالت معتدلــة مــن 
النمــو مقابــل االرتفــاع القياســي الــذي شــهدته فــي ديســمبر، إال انهــا ظلــت قوية 
ــي، أي ضعــف متوســط التدفــق الشــهري  ــار كويت ــون دين ــد مســتوى 48 ملي عن

الصافــي للعــام 2018.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.943.5الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.221.622.1النفطي
21.422.423.223.923.924.625.526.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.92.2-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

3.01.5-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.83.0غير النفطي

......4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......7.7103.41.73.63.8عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.62.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.12.41.10.42.4التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-1.0-0.5-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.644.147.946.1اإليرادات

61.559.348.635.035.439.443.340.6النفطية
4.25.15.24.54.34.74.65.5غير النفطية

39.639.346.352.953.653.148.447.1املصروفات
16.416.113.54.04.04.44.84.6حتويالت صندوق األجيال القادمة

-5.6-5.3-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.413.011.411.6الدخل االستثماري*

3.23.13.44.619.620.014.917.8الدين العام

5.915.010.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.821.429.225.5ميزان السلع
68.766.564.247.542.546.152.050.1 الصادرات
13.914.716.623.224.724.722.824.5 الواردات

-20.2-18.2-19.1-18.3-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.715.914.915.9صافي الدخل االستثماري

-11.3-10.9-12.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

...0.2800.2830.2840.3010.3020.3030.304سعر 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 

سبتمبر
2018

أكتوبر
2018

نوفمبر
2018 

أغسطس
2018

يناير
2019

...33.334.335.436.636.636.536.9االئتمان
...8.52.93.22.02.93.04.3النمو )٪النمو السنوي(

...34.535.837.138.338.438.438.6عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...1.73.63.84.85.74.44.0النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.30.20.10.4التضخم )٪النمو السنوي(
...0.72.82.61.51.31.31.6التضخم األساس )٪النمو السنوي(

...249288171200285269470املبيعات العقارية )مليون دينار(
...27.226.335.256.1-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...174152152145147151155املنازل السكنية

...190178174162163166178األراضي السكنية
211190181186189190194املباني االستثمارية

...9599110116111112110ثقة املستهلك )مؤشر(

3150617779655758سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

44744575483051285042510950805206البورصة - املؤشر الوزني
2.5-1.30.6-1.7-0.2.........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

...0.61.8-0.5-1.74.04.3-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
...1.5-2.1-2.2-0.92.25.8-4.0النفطي

...0.32.71.62.12.91.5-0.3غير 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

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - فبراير 2019

 6إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 5500 2259 )965( ، فاكس: 2224 6973 )econ@nbk.com، )965  ، © 2019 بنك الكويت الوطني  

۱٥-

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

۱٥-

۱۰-

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

۳۰

۳٥

سنة مالية
۱۱/۱۰

سنة مالية
۱۳/۱۲

سنة مالية
۱٥/۱٤

سنة مالية
۱۷/۱٦

سنة مالية
۱۹/۱۸

الناتج المحلي اإلجمالي ٪
مليار دينار

۳۰

۳٥

٤۰

٤٥

٥۰

٥٥

٦۰

٦٥

۷۰

۷٥

۸۰

۳۰

۳٥

٤۰

٤٥

٥۰

٥٥

٦۰

٦٥

۷۰

۷٥

۸۰

يناير-۱۷ يوليو-۱۷ يناير-۱۸ يوليو-۱۸ يناير-۱۹

۱-

۰

۱

۲

۳

٤

٥

۱-

۰

۱

۲

۳

٤

٥

الربع الثالث
۲۰۱٤

الربع الثالث
۲۰۱٥

الربع الثالث
۲۰۱٦

الربع الثالث
۲۰۱۷

الربع الثالث
۲۰۱۸

۱٤۰

۱٥۰

۱٦۰

۱۷۰

۱۸۰

۱۹۰

۲۰۰

۲۱۰

۲۲۰

۲۳۰

۱٤۰

۱٥۰

۱٦۰

۱۷۰

۱۸۰

۱۹۰

۲۰۰

۲۱۰

۲۲۰

۲۳۰

ديسمبر-۱٤ ديسمبر-۱٥ ديسمبر-۱٦ ديسمبر-۱۷ ديسمبر-۱۸

المنازل السكنية

األراضي السكنية
المباني االستثمارية

۸۰

۹۰

۱۰۰

۱۱۰

۱۲۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

۱۱۰

۱۲۰

ديسمبر-۱٦ يونيو-۱۷ ديسمبر-۱۷ يونيو-۱۸ ديسمبر-۱۸

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۳٫٥

۰٫۰

۰٫٥

۱٫۰

۱٫٥

۲٫۰

۲٫٥

۳٫۰

۳٫٥

۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

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


